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ANOTÁCIA 

 

Táto bakalárska práca sa zaoberá komparáciou daňových sústav Českej republiky 

a Veľkej Británie. Pribliţuje a porovnáva daňové sústavy týchto krajín, jednotlivé dane, 

subjekty, predmety a základy týchto daní. Pojednáva o problematike zdaňovania 

a obsahuje návody a postupy k výpočtu jednotlivých daní, či uţ v Českej republike 

alebo Veľkej Británie. Cieľom mojej práce je prezentovať kroky vedúce k priblíţeniu 

štruktúry daňovej sústavy Českej republiky a Veľkej Británie s cieľom poukázať 

na rovnaké či rozdielne znaky. 

 

 

ABSTRACT 

 

This bachelor thesis compares tax systems of the Czech Republic and Great Britain. 

It explains and compares tax systems of these countries, various taxes, subjects, objects 

of taxes and their tax bases. It discusses the issue of taxation and contains instructions 

as well as procedures for calculating various taxes for the Czech Republic or Great 

Britain. The goal of my thesis is to describe the path leading to explicate the structure 

of the tax systems of the Czech Republic and Great Britain focusing on similar 

or different characteristics.    
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Úvod 

 

Pred viac ako dvesto rokmi Benjamin Franklin vyslovil: „Sú dve veci na tomto svete, 

ktoré nikdy nepominú - smrť a dane“. Tento všeobecne známy anglický výrok dostáva 

v súčasnosti novú podobu a dimenziu, pretoţe stále viacej ľudí si uvedomuje 

významnosť problematiky zdaňovania a dáva stále väčší dôraz na pochopenie princípov 

celého daňového systému.   

Dane sú nerozdielnou súčasťou ţivota kaţdého z nás. Sprevádzajú človeka po jeho celý 

ţivot - od narodenia aţ po jeho smrť, poprípade aj po jeho smrti vo forme dedičskej 

dane. Stretávame sa s nimi či uţ v zamestnaní, kde môţe  priznanie k dani z príjmu 

fyzických osôb spracovať a poslať za nás zamestnávateľ, či v obchodoch, kde skoro 

všetko zboţie alebo sluţby podliehajú dani z pridanej hodnoty. Podnikatelia počas 

svojej ekonomickej činnosti spoznajú asi najviac rôznych druhov daní, najmä daň 

z príjmu právnických osôb pri splňovaní daňovej povinnosti ich obchodnej spoločnosti, 

daň z pridanej hodnoty, cestnú daň, atď.  

Poţiadavky na dobrý daňový systém formulovali uţ niektorí starovekí a stredovekí 

filozofovi a učenci ako Aristoteles a Tomáš Akvinský. Z novodobejších to boli Adam 

Smith alebo Karel Engliš.  

Daňové zásady môţeme chápať ako pravidlá, podľa ktorých sa spravujú jednotlivé dane 

a daňový systém ako celok. Na jednej strane vychádzajú z podstaty a záujmov 

národného hospodárstva, pričom na druhej strane zo záujmov fyzických a právnických 

osôb. Ich uplatňovanie má podporiť dosiahnutie očakávaného účinku jednotlivých daní. 

Daňové sústavy rôznych štátoch na celom svete prešli dlhými vývojmi, aby sa dostali  

na takú úroveň, na akej sa nachádzajú dnes. Výnimkou nie sú ani dva európske štáty, 

ktorými sa vo svojej bakalárskej práci zaoberám, a to Česká republika a Veľká Británia. 

Kaţdý, či uţ ako fyzická osoba alebo právnická osoba sa môţe stretnúť so situáciou, 

kedy bude nútený podať daňové priznanie v zahraničí. Dane predsa vţdy boli a budú 

predmetom záujmu nielen odbornej, ale aj laickej odbornosti. Priblíţenie daňových 

sústav týchto dvoch krajín preto nie je zbytočné. Je nutné spoznať fungovanie daní 

pre dosahovanie efektívnejšej ekonomickej činnosti a z nej vyplývajúcich výsledkov.  
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CIEĽ PRÁCE 

 

Cieľom práce je porovnanie súčasnej daňovej sústavy Českej  republiky a Veľkej 

Británie vrátane zhodnotenia efektívnejšieho daňového zaťaţenia jednotlivých 

poplatníkoch pri daniach obidvoch daných štátov. Priblíţením štruktúry jednotlivých 

daní poukáţem nielen na spoločné črty, ale aj rozdiely daňových sústav oboch krajín.   

Daňové sústavy sa neustále novelizujú a prechádzajú či uţ veľkými alebo malými 

zmenami. Z dôvodu rozsiahlosti a komplikovanosti daňových sústav v Českej republike 

a Veľkej Británii  sa pokúsim vystihnúť podstatu jednotlivých daní  v oboch krajinách, 

predovšetkým základ dane, subjekt dane a predmet dane. Podrobnejší prehľad 

o podobnostiach a odlišnostiach daňových sústav spravím pre daň z nehnuteľností, 

dedičskú daň a daň z pridanej hodnoty. 

 

POUŢITÉ METÓDY PRI SPRACOVANÍ PRÁCE 

 

Pri písaní bakalárskej práce budem vyuţívať rôzne knihy o daňovej sústave Českej 

republiky a Veľkej Británie. Zameriam sa aj na zákony, vyhlášky, odborné časopisy, 

internetové adresy z oblasti daní, z ktorých budem vychádzať.  

Hlavné metódy pouţité pri písaní bakalárskej práce
1
: 

 Metóda analýzy: 

- je myšlienkové rozčleňovanie celku na časti, vyčleňovanie jednotlivých 

stránok predmetov a javov skutočnosti. 

- túto metódu pouţijem pri rozoberaní jednotlivých daní v jednotlivých 

zákonoch zaoberajúcich sa daniami. 

 

 Metóda syntézy: 

- je myšlienkové zjednocovanie, spájanie častí, vlastností alebo vzťahov 

predmetov a javov skutočnosti. Jej najvyšším stupňom je logická syntéza. 

                                                 

1
 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena. Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci.  1. vydanie  

  2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X. s. 48-49. 
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- pri syntéze pouţijem jednotlivé zákony či uţ z Českej republiky  

alebo Veľkej Británie za účelom ucelenosti  jednotlivých daní daňových 

sústav obidvoch krajín a zjednotím jednotlivé paragrafy v zákonoch. 

 

 Metóda porovnávania: 

- vyuţíva hľadanie podobností a odlišností medzi viacerými predmetmi  

a javmi. 

-  táto metóda v mojom prípade spočíva v  komparácii daňovej  sústavy  Českej 

republiky a Veľkej Británie. Je to najdôleţitejšia metóda,  

pretoţe z nej vyplýva podstata mojej bakalárskej práce. 

 

 Metóda abstrakcie: 

- je myšlienkové vyčleňovanie podstatných a všeobecných vlastností 

predmetov a  javov a zanedbávanie nepodstatných alebo individuálnych 

javov. 

- zameriam sa na vyčlenenie významných a podstatných znakov daní 

obidvoch krajín. Tieţ pristúpim k určitým zjednodušeniam  

pri charakteristike jednotlivých daní, a to z dôvodu, ţe vymedzenie daní  

je veľmi rozsiahle. 

 

 Metóda zovšeobecnenia: 

- je myšlienkové zisťovanie a spájanie spoločných vlastností jednotlivých 

predmetov a javov istej skupiny, určovanie spoločných zákonitostí,  

ktoré sa vzťahujú na predmety a javy istej skupiny. 

- týka sa to hľadania spoločných znakov daní a spájania informácii,  

z ktorých sú zrejmé výhody, resp. nevýhody daňových sústav obidvoch 

krajín.  
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1. Daňový systém a daňová sústava 

 

Daňový systém a daňová sústava sú často pouţívanými pojmami pri výklade daňovej 

problematiky a niekedy dochádza k ich zamieňaniu. 

 

Daňový systém 

Daňový systém je širším pojmom ako daňová sústava. Pod týmto slovným spojením 

rozumieme nielen sústavu daní, ale aj právne, organizačne a technicky konštituovaný 

systém inštitúcii, ktoré zabezpečujú správu daní, ich vymeriavanie, vymáhanie 

a kontrolu, a taktieţ systém nástrojov, metód a pracovných postupov, ktoré tieto 

inštitúcie uplatňujú vo vzťahu k daňovým subjektom, poprípade voči ďalším osobám.
2
 

 

Daňová sústava 

Daňová sústava predstavuje súhrn daní vyberaných určitým štátom v určitom čase. 

Z právneho hľadiska sú to jednotlivé dane upravené v daňových zákonoch. 

Tie stanovujú daňové povinnosti u jednotlivých daní a spôsoby ich plnenia a obsahujú 

náleţitosti, resp. pojmy daného právneho vzťahu. Podľa spôsobu výberu rozlišujeme 

priame a nepriame dane. Priame dane sú ukladané poplatníkovi priamo, neexistuje 

ţiadna moţnosť preniesť daňové bremeno na iný subjekt. Nepriame dane väčšinou 

vyberá a odvádza iná osoba ako poplatník, ktorý nesie daňové bremeno.
3
 

 

Daň, jej charakteristika a funkcie
4
 

Aby daň mohla byť vyberaná, musí byť jednoznačne vymedzená. Daň je povinná, 

nenávratná, neekvivalentná, neúčelová a spravidla sa opakujúca platba do verejného 

rozpočtu. Je to vynútené bremeno, ktoré uvaľuje štát na svojich poplatníkov.  

                                                 

2
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 163. 

 
3
 FOJTÍKOVÁ, J. Daňový systém. 1. vydanie 2007. 131 s. ISBN 978-80-210-4285-8. s. 16. 

  
4
 VANČUROVÁ, A. a LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008. 9. vydanie 2008. 319 s. 

   ISBN 978-80-86324-72-2. s. 10-11. 
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Jednotlivé dane sú upravené samotnými daňovými zákonmi. Daňové zákony stanovujú 

daňové povinnosti u jednotlivých daní a spôsoby ich plnenia a obsahujú náleţitosti 

(pojmy) daňového právneho systému.
5
 

V súčasnosti dane môţu plniť mnoho funkcií. Tými najdôleţitejšími sú nasledujúce 

funkcie: 

1. fiškálna - schopnosť naplniť primárny rozpočet. I keď od daní sa poţaduje 

oveľa viac, táto funkcia je primárna. 

 

2. alokačná - vyplýva zo zlyhania efektívnosti trţných mechanizmov 

na niektorých špecifických trhoch. Ako príklad môţeme uviesť očkovanie, 

kde sa úţitok jednotlivca násobí počtom osôb, ktoré sú proti onemocneniu 

imúnni. Dane môţu plniť alokačnú funkciu rovnako ako priame výdaje  

do oblasti alebo odvetvia, v ktorých je záujem o verejné investície. 

Keď vyjdeme z príkladu, štát môţe očkovať, alebo umoţniť subjektu,  

aby si výdaje odčítal od svojej daňovej povinnosti. Subjektu je aj tak jedno,  

či dostane od štátu dotáciu alebo príspevok alebo mu štát umoţní odviesť niţšiu 

daň, a tým získať prostriedky potrebné na investíciu. Ak poskytuje štát 

zvýhodnenie prostredníctvom daňových úspor, potom sa spravidla hovorí 

o nepriamom financovaní, o nepriamej daňovej podpore.  

V rovnakej súvislosti sa niekedy môţeme stretnúť aj s pojmom daňový výdaj. 

Štát môţe podporovať subjekty, aby usmernili svoju spotrebu,  

napríklad podporuje úspory na dôchodky prostredníctvom práva odpočtu 

zaplateného príspevku na penzijné pripoistenie od základu dane z príjmu  

alebo na ekologicky priateľské výrobky poskytuje niţšiu sadzbu dane z pridanej 

hodnoty. 

 

3. redistribučná - vychádza z moţnosti neakceptovania rozdelenia dôchodkov 

na základe trţného mechanizmu. Dané sú vhodným nástrojom na zmiernenie 

rozdielov dôchodkov jednotlivých subjektov tým, ţe sa vo väčšej miere vyberajú 

od bohatších, čo umoţňuje štátu prostredníctvom transferu zvyšovať príjmy 

chudobnejším. To isté môţe platiť pre podnikateľské subjekty, napr. ak pôjde 

                                                 

5
 FOJTÍKOVÁ, J. Daňový systém. 1. vydanie 2007. 131 s. ISBN 978-80-210-4285-8. s. 16. 
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o redistribúciu z bohatších do chudobnejších regiónov alebo v prospech 

perspektívnych odvetví, ktoré sú ekologicky priateľské. 

 

4. stimulačná - táto funkcia vyuţíva toho, ţe dane sú subjektmi vnímané spravidla 

ako ujma, a tak sú poplatníci ochotní urobiť všetko preto, aby svoju daňovú 

povinnosť obmedzili. Preto štát poskytuje rôzne formy daňových úspor  

alebo naopak ich vystavuje k väčšiemu zdaneniu, aby podporil ekonomický rast 

alebo ich motivoval k spotrebe určitých statkov. Napr. podnikateľským 

subjektom, ktorí dosiahli stratu z podnikania, umoţňuje v nasledujúcich rokoch 

zníţiť základ dane. 

 

U kaţdej dane v daňovej sústave Českej republiky je zákonom stanovený: 

a) subjekt dane (poplatník alebo platiteľ dane), 

b) objekt (predmet) dane, 

c) základ dane, 

d) daňová sadzba
6
 

 

Daňový subjekt 

Daňovým subjektom sa podľa § 6 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní  

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „ZSDP“) rozumie poplatník, platiteľ 

dane a právny nástupca fyzickej či právnickej osoby, ktorá je ako daňový subjekt 

vymedzená zákonom. 

 

Poplatník: 

Poplatník je vymedzený v § 6 odst. 2 ZSDP, ktorým je osoba, ktorej príjmy, majetok 

alebo úkony sú priamo podrobené dani. 

 

Platiteľ dane: 

Platiteľom dane sa rozumie podľa § 6 odst. 3 ZSDP osoba, ktorá pod vlastnou 

majetkovou zodpovednosťou odvádza správcovi dane daň vyberanú od poplatníkov 

alebo zrazenú poplatníkom. 

                                                 

6
 FOJTÍKOVÁ, J. Daňový systém. 1. vydanie 2007. 131 s. ISBN 978-80-210-4285-8. s. 16-17. 
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Predmet dane
7
 

Obecne predmetom dane rozumieme veličinu, z ktorej sa daň vyberá. Predmety dane, 

resp. objekty zdanenia môţeme rozdeliť do štyroch skupín. 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1: Predmet (objekt) zdaňovania 

Zdroj: VANČUROVÁ, A. a LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008. 9. vydanie 2008. 

319 s. ISBN 978-80-86324-72-2. s. 13. 

 

Daň z hlavy: 

Historicky najstaršie sú dane z hlavy, kedy predmetom zdanenia je osoba, tj. hlava. 

Z teoretického hľadiska má veľa výhod (ak je všeobecná, nejde jej uniknúť), 

ale v súčasnej dobe sa uţ nepouţíva. 

 

Majetkové dane: 

Majetkové dane tieţ majú dlhú históriu. Majetok je spravidla viditeľný a nepotrebuje 

nijakú náročnú evidenciu. Najmä nehnuteľnosti sú veľmi obľúbeným objektom 

zdanenia, lebo nejde s ňou pohybovať, je viditeľná, a tak je ju ťaţko zatajiť. 

 

Dane zo spotreby:  

Zdanenie spotreby je obvykle povaţované za menej viditeľné, a tým i lepšie znášané.  

 

Dane z príjmov: 

Relatívne mladým objektom zdanenia je dôchodok. V súčasnej dobe patria však dane 

z príjmov alebo dôchodkové dane k daniam, s ktorými sa najuţšie spája stimulačná 

funkcia, ktoré sú najintenzívnejšie vyuţívané ako ekonomický nástroj. 

                                                 

7
 VANČUROVÁ, A. a LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008. 9. vydanie 2008.  319 s. 

   ISBN 978-80-86324-72-2.  s. 13-14. 

Objekt zdanenia 

hlava majetok 

 

dôchodok spotreba 
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Sadzba dane
8
: 

Sadzbu dane môţeme chápať ako meradlo, pomocou ktorého sa z upraveného základu 

dane stanoví veľkosť dane.  

 

Vo vzťahu k druhu základu dane rozlišujeme sadzby: 

 jednotné – pouţije sa v prípade, kedy vo všetkých prípadoch vzniku daňovej 

povinnosti   sa pouţije daňová sadzba iba jednou číselnou hodnotou  

(napr. 3% u dane z prevodu nehnuteľností),  

 diferencované – rôzne číselné hodnoty sadzby dane sa pouţijú na rôzne prípady 

aplikácie rovnakej dane (napr. sadzba základná - 20% a zníţená – 10% u dani 

z pridanej hodnoty pre rok 2010).  

 

Vo vzťahu k veľkosti základu dane sa daňové sadzby delia na: 

 pevné – pevné sadzby sú stanovené absolútnou čiastkou (napr. sadzba u dani 

z nehnuteľností, a to u dane zo stavieb, kde základná sadzba u obytných domov 

činí 1 Kč za 1 m
2
 zastavanej plochy). 

 relatívne – relatívne sadzby sú vyjadrené v %. Tie sa ďalej členia na sadzbu: 

 lineárnu (proporcionálnu) – rovnaké percento dane sa berie z rôzneho 

základu dane (napr. zo základu 1000 Kč 10%, zo základu 1 500 Kč 

10%), 

  progresívnu (vzostupnú) – percento dane rastie s veľkosťou daňového 

základu. V praxi sa pouţíva ako pásmová sadzba. Daňové pásmo  

je interval základu dane, v ktorom základ dane podlieha jednej úrovni 

progresívnej daňovej sadzby (napr. u dani z príjmov fyzických osôb). 

 degresívnu (zostupnú) – s rastom daňového základu sa daňová sadzba 

zniţuje. V daňovej sústave Českej republiky sa táto daňová sadzba 

nevyskytuje, v daňovej sústave Veľkej Británie sa naopak vyskytuje. 

 

 

                                                 

8
 FOJTÍKOVÁ, J. Daňový systém. 1. vydanie 2007. 131 s. ISBN 978-80-210-4285-8. s. 18. 

   BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6.  s. 161-162. 
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2. Daňová sústava Českej republiky 

 

Daňová sústava Českej republiky vychádzala z dnes uţ zrušeného zákona č. 212/1992 

Sb., o sústave daní prijatého dňa 15. apríla 1992 ešte federálnym zhromaţdením  Českej 

a slovenskej federatívnej republiky.
9
  

Daňovú sústavu tvorí súhrn platných právnych predpisov upravujúcich jednotlivé dane. 

Daňový systém v Českej republike sa utváral pôsobením viacerých vplyvov: 

ekonomických, politických a sociálnych. Ekonómovia a sociálni filozofia od doby 

Adama Smitha aţ dodnes predkladajú svoje návrhy na poţiadavky optimalizácie 

daňového systému.
10

 

 

Sústavu dani v Českej republike tvoria: 

1. PRIAME DANE 

 Daň z príjmov 

 Daň z príjmov fyzických osôb 

 Daň z príjmov právnických osôb 

 Majetkové dane 

 Daň z nehnuteľností 

 Daň dedičská 

 Daň darovacia 

 Daň z prevodu nehnuteľností 

 Cestná daň 

 

2. NEPRIAME DANE 

 Univerzálne dane 

 Daň z pridanej hodnoty 

 Selektívne dane 

 Spotrebné dane 

                                                 

9
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 164. 

 
10

 VANČUROVÁ, A. a LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008. 9. vydanie 2008. 319 s. 

    ISBN 978-80-86324-72-2.  s. 8-9. 
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- Daň z uhľovodíkových palív a mazív 

- Daň z liehu a destilátov 

- Daň z piva 

- Daň z vína 

- Daň z tabaku a tabakových výrobkov 

 Energetické, tzv. „ekologické dane“ 

- Daň zo zemného plynu a niektorých ďalších plynov, 

- Daň z pevných palív, 

- Daň z elektriny. 

 

 

2.1 Priame dane 

 

V súlade s daňovou teóriou klasifikujeme priame dane na dôchodkové (osobná 

dôchodková daň, daň zo zisku firiem) a majetkové (daň z nehnuteľností, prevodové 

majetkové dane, cestná daň). Pre potreby zistenia celkového zaťaţenia priamymi 

daňami sa do analýz zahrňuje platba sociálneho poistenia. 

Schémy zdanenia osobnej dôchodkovej dani sú v krajinách Európskej únie rôznorodé, 

a to ako z hľadiska moţností zohľadňovať pri výpočte daňovej povinnosti sociálne 

aspekty poplatníka (počet vyţivovaných detí, invalidita) buď vo forme nezdaniteľných 

častí základu dane alebo odpočítateľných poloţiek od základu dane či priamo zľavou 

na dani, tak z hľadiska počtu daňových pásiem a daňových sadzieb v nich 

a progresivitou daňovej sadzby.
11

  

Priame dane sú ukladané poplatníkovi priamo, neexistuje ţiadna moţnosť preniesť 

daňové bremeno na iný subjekt.
12

 

Dane z príjmov sú dane, ktoré sa stali súčasťou daňové sústavy Českej republiky 

s účinnosťou od 1. januára 1993. Dane z príjmov radíme medzi priame dane, 

a to dôchodkového typu. Z hľadiska subjektu sa dane z príjmov členia na daň z príjmu 

fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb. Dane z príjmov sú z hľadiska podielu 

                                                 

11
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vydanie 2009. 354 s. ISBN 978-80-7201-746-1.  s. 61-62. 

 
12

 FOJTÍKOVÁ, J. Daňový systém. 1. vydanie 2007. 131 s. ISBN 978-80-210-4285-8. s. 16. 



20 

 

na celkovom daňovom indexu druhou najdôleţitejšou poloţkou štátneho rozpočtu 

po nepriamych daniach.
13

 

 

2.1.1 Daň z príjmov fyzických osôb 

 

Subjekt dane: 

Poplatníci tejto dane sú vymedzení v § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších přepisů (ďalej len „ZDP“ ). Sú nimi všetky fyzické osoby,  

ktoré majú na území Českej republiky bydlisko alebo sa tu obvykle zdrţujú 

(tj. pobývajú tu aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle 

alebo v niekoľkých obdobiach). U týchto poplatníkoch podliehajú dani všetky príjmy 

plynúce nielen zo zdrojov na území Českej republiky, ale i zo zdrojov zo zahraničia. 

Takíto poplatníci sa v daňovej terminológií nazývajú daňoví rezidenti.  

 

Ostatní poplatníci, tj. poplatníci, ktorí na území Českej republiky nemajú bydlisko  

a ani sa tu obvykle nezdrţujú, alebo tí, o ktorých to stanovia medzinárodné zmluvy, 

platí daň iba z príjmov, ktorých zdroj je na území Českej republiky. Takíto poplatníci  

sa nazývajú v daňovej terminológii zase daňoví nerezidenti.
14

 

 

Predmet dane: 

Predmet dane z príjmov fyzických osôb je vymedzený v § 3 ZDP, kde sa stanoví, 

ţe predmetom dane sú: 

 príjmy zo závislej činnosti a funkčné pôţitky, 

 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, 

 príjmy z kapitálového majetku, 

 príjmy z prenájmu,  

 ostatné príjmy. 

 

                                                 

13
BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6.  s. 193. 

     
14

Tamtieţ, s. 194. 

    Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Základ dane: 

Základ dane je definovaný v § 5 odst. 1 ZDP čiastkou, o ktorú príjmy plynúce 

poplatníkovi v zdaňovacím obdobím presahujú výdaje preukázateľne  vynaloţené  

na ich dosiahnutie, zaistenie a udrţanie. Ak má poplatník v zdaňovacom období 

priebeţne dva a viacej príjmov, je základom dane podľa § 5 odst. 2 ZDP súčet 

čiastkových základov dane zistených podľa jednotlivých príjmov. Do základu dane  

sa nezahrňujú príjmy oslobodené od dane a príjmy, pre ktoré je stanovené, ţe sa z nich 

daň vyberá zvláštnou sadzbou dane a ďalej príjmy, z ktorých je daň vyberaná  

zo samostatného základu dane. 

 

2.1.2 Daň z príjmu právnických osôb 

 

Subjekt dane: 

Poplatníkmi dane z príjmov právnických osôb sú osoby, ktoré nie sú fyzickými osobami 

a organizačnými zloţkami štátu podľa zvláštneho právneho predpisu. Poplatníkmi tejto 

dane sú teda všetky právnické osoby, a to nielen tie, ktoré vznikajú zápisom 

do obchodného registru. Tieto subjekty sú najbeţnejším typom právnických osôb, 

napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, 

druţstvo, apod. Poplatníkom dane z príjmu právnických osôb sú i iné subjekty,  

ktoré vznikajú inak ako zápisom do obchodného registra. K týmto patria  

napr. občianske zdruţenia, ktoré vznikajú registráciou Ministerstva vnútra, nadácie 

a nadačné fondy, ktoré vznikajú registráciou u registrovaného súdu, atď. 

Do obchodného registra sa nezapisujú a za určitých podmienok sú poplatníkmi dane 

z príjmov právnických osôb aj obecne prospešné spoločnosti, verejné vysoké školy, 

politické strany a náboţenské organizácie. K poplatníkom ďalej patria aj banky 

a poisťovne. Za poplatníkov sú povaţované osoby, ktoré majú na území Českej 

republiky svoje sídlo alebo miesto svojho vedenia, ktorým sa rozumie adresa miesta, 

z ktorého je poplatník zriadený. Poplatníci, ktorí majú na území Českej republiky svoje 

sídlo alebo miesto svojho vedenia, majú daňovú povinnosť vzťahujúcu sa na príjmy 

plynúce zo zdrojov na území Českej republiky i zo zdrojov plynúcich zo zahraničia 

(daňoví rezidenti). Ostatní poplatníci majú daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje  
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iba na príjmy zo zdrojov na území Českej republiky (daňoví nerezidenti). 

Od dane sa oslobodzuje ústredná banka Českej republiky, tj. Česká národná banka.
15

 

 

Predmet dane: 

V zmysle § 18 odst. 1 ZDP predmetom dane sú príjmy (výnosy) z celej činnosti 

a z nakladania s celým majetkom. Za príjmy sa povaţuje ako peňaţné, tak i nepeňaţné 

plnenie.  

Nepeňaţným plnením sa rozumie plnenie ocenené podľa zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňovaní majetku (ďalej len „ZOP“), ak ZDP nestanoví inak.  

 

Predmetom dane z príjmu právnických osôb nie sú napríklad: 

 príjmy získané zdedením alebo darovaním nehnuteľností alebo hnuteľnej veci 

alebo majetkového práva s výnimkou z nich plynúcich príjmov, 

 príjmy z vlastnej činnosti Správy úloţísk rádioaktívnych odpadov (s niektorými 

výnimkami), 

 príjmy plynúce z titulu spravodlivého zadosťučinenia priznaného Európskym 

súdom pre ľudské práva vo výške, ktorú je česká republika povinná uhradiť 

alebo z titulu mimosúdneho urovnania záleţitosti pred Európskym súdom 

pre ľudské práva vo výške, ktorú sa zaviazala Česká republika uhradiť.
16

 

 

U poplatníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení za účelom podnikania sú predmetom 

dane vţdy príjmy z reklám, z členských príspevkov a príjmy z nájomného s výnimkou 

príjmov z prenájmu štátneho majetku, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,  

ktorý je vymedzený v § 18 odst. 3 ZDP. 

Za poplatníkov, ktorí nie sú zriadení alebo zaloţení za účelom podnikania sa povaţujú 

najmä záujmové zdruţenia právnických osôb, pokiaľ majú tieto zdruţenia právnu 

subjektivitu a nie sú zriadení za účelom zárobkovej činnosti, občianske zdruţenia 

vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, registrované cirkvi 

a náboţenské spoločnosti, nadácie, nadačné fondy, obecne prospešné spoločnosti, 

                                                 

15
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 206. 

 
16

 Tamtieţ, s. 207. 

    Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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verejné vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie, školské právnické osoby podľa 

zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), obce, organizačné zloţky štátu, kraje, 

príspevkové organizácie, štátne fondy a subjekty, o ktorých to stanoví zvláštny zákon. 

Týmito poplatníkmi však nie sú obchodné spoločnosti a druţstvá, i keď neboli zaloţené 

za účelom podnikania. 

U pozemkového fondu Českej republiky sú predmetom dane iba príjmy z výnosov 

cenných papierov. 

U zdravotných poisťovní nie sú predmetom dane príjmy plynúce z poistného na verejné 

zdravotné poistenie podľa zvláštneho právneho predpisu, z pokút uloţených 

za nesplnenie povinnosti poistencov a platiteľov poistného, z penále od platiteľov 

poistného, z priráţok k poistnému vymeraných zamestnávateľov, z náhrad škôd.  

Ďalej predmetom dane nie sú príjmy od zamestnávateľov na úhradu platieb za výkony 

závodnej preventívnej starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti, kaucií, 

návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu a účelové dotácie zo štátneho 

rozpočtu. 

U poplatníkov zriadených podľa zákona č. 483/1991 Sb., o České Televizi  

a podľa zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu k poskytovaniu verejnej sluţby 

v televíznom alebo rozhlasovom vysielaní sú predmetom dane všetky príjmy 

s výnimkou príjmov z investičných dotácií a z úrokov z vkladov na beţnom účte. 

U poplatníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení za účelom podnikania, 

ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenia podľa zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu sú predmetom dane všetky príjmy s výnimkou príjmov z investičných transferov 

a dotácií na obstaranie a technické zhodnotenie majetku a z úrokov z vkladov 

na beţnom účte.
17

 

 

Základ dane: 

Základ dane vymedzený v § 20 ZDP je rozdiel, o ktoré príjmy, s výnimkou príjmov, 

ktoré nie sú predmetom dane, a príjmov oslobodených od dane, prevyšujú výdaje 

(náklady), a to pri rešpektovaní ich vecnej a časovej súvislosti v danom zdaňovacom 

období. Do príjmov sa nezahrňujú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy 

                                                 

17
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 208. 

    Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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oslobodené od dane. Pri zistení základu dane sa u poplatníkov, ktorí vedú podvojné 

účtovníctvo, sa vychádza z hospodárskeho výsledku (zisk alebo strata) a u poplatníkov, 

ktorí vedú jednoduché účtovníctvo, z rozdielu medzi príjmami a výdajmi.
18

 

 

Sadzba dane: 

Sadzba dane z príjmu právnických osôb podľa § 21 odst. 1 ZDP pre rok 2009 činila 

20% (pre rok 2010 sa zníţila na 19%). Táto sadzba dane sa vzťahuje na základ dane 

zníţený o poloţky podľa § 34 a § 20 odst. 7 a 8 ZDP, ktorý sa zaokrúhľuje na celé tisíc 

koruny dole. 

Špeciálna sadzba dane z príjmov právnických osôb sa uplatní: 

 u investičného fondu vo výške 5%, táto sadzba sa vzťahuje na základ dane 

zníţený o poloţky podľa § 34 ZDP, ktorý sa zaokrúhľuje na celé tisíc koruny 

dole, 

 u podielového fondu vo výške 5%, táto sadzba dane sa vzťahuje na základ dane 

zníţený podľa § 20 odst. 3 ZDP, ktorý  zaokrúhľuje na celé tisíc koruny dole, 

 u investičného fondu, ktorý v priebehu zdaňovacieho obdobia ukončil činnosť, 

sa pouţije táto sadzba iba na časť základu dane, (obdobne sa postupuje 

u akciovej spoločnosti, z ktorej v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikol 

investičný fond), 

 u penzijného fondu alebo u inštitúcie penzijného poistenia vo výške 5%,  

táto sadzba sa vzťahuje na základ dane zníţený o poloţky podľa § 34 ZDP,  

ktorý sa zaokrúhľuje na celé tisíc koruny dole, 

 sadzba dane 15%, ktorá sa vzťahuje na tzv. samostatný základ dane podľa § 20b 

ZDP zaokrúhlený na celé tisíc koruny dole.
19

 

 

Zľavy na dani: 

Daň môţeme zníţiť o zľavy uvedené v ustanovení § 35, § 35a a § 35b ZDP.  

                                                 

18
BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 208. 

   BRYCHTA, I., DĚRGEL, M. a MACHÁČEK, I. Daň z příjmů 2009. 1. vydanie 2009. 584 s. 

   ISBN 978-80-7357-442-0. s. 154-155. 
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 BRYCHTA, I., DĚRGEL, M. a MACHÁČEK, I. Daň z příjmů 2009. 1. vydanie 2009. 584 s. 

    ISBN 978-80-7357-442-0 s. 168.  

    Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Poplatníkom uvedeným v § 2 a § 17 ZDP sa podľa § 35 odst. 1 ZDP  daň za zdaňovacie 

obdobie zniţuje o: 

a) čiastku 18 000 Kč za kaţdého zamestnanca so zdravotným postihnutím, 

s výnimkou zamestnanca s ťaţším zdravotným postihnutím, 

b) čiastku 60 000 Kč za kaţdého zamestnanca s ťaţším zdravotným postihnutím, 

c) polovicu dane vypočítanej zo základu dane vykázaného z činnosti 

prevádzkovaných poplatníkmi uvedenými v § 17 ZDP, zamestnávajúcich 

najmenej 25 zamestnancov, u ktorých podiel zamestnancov, ktorí sú osobami 

so zdravotným postihnutím činí viacej ako 50% priemerného ročného 

prepočítaného počtu všetkých jeho zamestnancov.  

Zľavu na dani môţe ďalej uplatniť podľa ZDP poplatník, ktorému bol poskytnutí 

prísľub investičnej pobídky podľa zákona č. 72/200 Sb., o investičných pobídkách.  

Títo poplatníci vyuţívajú za podmienok uvedených v § 35a a § 35b ZDP pod dobu 

desiatich rokoch tzv. „daňové prázdniny“ v podobe toho, ţe môţu uplatniť zľavu 

na dani aţ do výšky daňovej povinnosti.
20

 

 

Zdaňovacie obdobie: 

Zdaňovacie obdobie je vymedzené v § 17 a ZDP a je ním: 

a) kalendárny rok,  

b) hospodársky rok, 

c) obdobie od rozhodného dňa fúzie alebo prevodu imania na spoločníka 

alebo rozdelenia obchodnej spoločnosti alebo druţstva do konca kalendárneho 

roka alebo hospodárskeho roka, v ktorom boli fúzie alebo prevod imania 

na spoločníka alebo rozdelenie zapísané v obchodnom registri, 

d) účtové obdobie, pokiaľ je toto účtové obdobie dlhšie ako nepretrţite  

po sebe idúcich dvanásť mesiacov.  

Hospodárskym rokom je dvanásťmesačné účtové obdobie, ktoré môţe začínať  

iba prvým dňom iného mesiaca ako je január. Účtové obdobie bezprostredne 

predchádzajúce zmene účtového obdobia môţe byť kratšie alebo i dlhšie ako uvedených 

dvanásť mesiacov. Účtové obdobie pri vzniku účtovej jednotky v období troch 

                                                 

20
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 210. 

    Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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mesiacov pred koncom kalendárneho roku  alebo pri zániku účtovej jednotky v období 

troch mesiacov po skončení kalendárneho roku môţe byť o príslušnú dobu dlhšia  

ako uvedených dvanásť mesiacov.
21

 

 

Pre stanovenie dane z príjmov právnických osôb platí nasledujúca všeobecná schéma: 

 

 

                                                § 23 - poloţky zniţujúce a zvyšujúce základ dane 

 

 

                                                odčítateľné poloţky § 34 ZDP 

 

 

                                                dary § 20 odst. 4 ZDP      

 

 

                                                zaokrúhlenie na celé tisíc koruny dole    

 

 

                                                sadzba dane § 21 ZDP 

 

 

                                                zľavy na dani § 35, § 35a, § 35b, § 35c ZDP 

 

 

                                                odpočet uhradenej zálohy za príslušné ZO 

 

 

Schéma 2: Obecná schéma stanovenia dane z príjmov právnických osôb 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 207. 
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2.1.3 Daň z nehnuteľností   

 

Daň z nehnuteľností bola zavedená v roku 1993. Táto daň predstavuje hlavnú daň 

majetkového typu, u ktorej sa daňová povinnosť viaţe k vlastníctvu nehnuteľností. 

Podľa tejto dane sú zdaňované pozemky a stavby, a tieţ byty a nebytové priestory, 

ktoré sa nachádzajú na území Českej republiky. Táto daň sa skladá z dvoch daní - dane 

z pozemkov a dane zo stavieb.  

 

Daň z pozemkov 

 

Subjekt dane: 

Poplatník dane z pozemkov je definovaný v § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „ZDN“) a je ním zásadne 

vlastník pozemku, čo platí vo všetkých prípadoch, kedy vlastnícke hranice pozemku  

sú vyznačené v súčasných platných katastrálnych mapách a jednoznačne vymedzené 

v teréne.  

U pozemkov, kedy je vlastníkom štát, ako poplatník vystupuje organizačná zloţka štátu 

alebo štátna organizácia, ktorá môţe hospodáriť s majetkom štátu podľa zvláštnych 

právnych predpisov alebo právnická osoba, ktorá má k pozemkom vo vlastníctve štátu 

právo trvalého uţívania v zmysle občianskeho zákonníka. V špeciálne stanovených 

podmienkach sa stáva namiesto vlastníka poplatníkom nájomca pozemku alebo jeho 

skutočný uţívateľ.
22

 

 

Predmet dane: 

Dani z pozemkov podliehajú podľa § 2 ZDN pozemky evidované v katastru 

nehnuteľností. Jedná sa predovšetkým o poľnohospodárske pozemky (orná pôda, 

chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, lúky a trvalé trávne porasty).  

Dani však podliehajú aj nepoľnohospodárske pozemky, a to pozemky hospodárskych 

lesov, intenzifikačné rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, 

ktoré nie sú zatiaľ zastavané a ostatné plochy. 

                                                 

22
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 220. 

    Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Daň zo stavieb 

 

Subjekt dane: 

Podľa § 7 odst. 1- 4 ZDN je poplatníkom dane vlastník stavby, bytu alebo samostatného 

nebytového priestoru.  

 

Predmet dane: 

Dani zo stavieb podliehajú stavby, ktoré majú charakter nehnuteľnosti v zmysle 

občianskeho zákonníka (tj. stavby spojené so zemou pevným základom),  

a ktoré podliehajú kolaudačnému rozhodnutiu v zmysle stavebno-právnych predpisov  

(tj, stavby, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie). Na pozemok,  

na ktorom sa takáto stavba nachádza, sa pre daňové účely pozerá ako na pozemok 

nezastavaný, a preto podlieha dani z pozemkov. Byty zapísané v katastru nehnuteľností  

a nebytové priestory evidované v katastru nehnuteľností vrátane podielu na spoločných 

častiach stavby tieţ podliehajú dani.  

Z dôvodu spoločenskej prospešnosti nepodliehajú dani zo stavieb vodohospodárske 

diela, rozvody energií a stavby slúţiace verejnej doprave.
23

 

 

Základ dane: 

Základ dane je vymedzený v § 10 odst. 1 ZDN, je u všetkých jednotný a tvorí ho 

výmera pôdorysu nadzemnej časti stavby v m
2
, tzv. zastavená plocha stavbou, 

podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 

2.1.4 Daň dedičská 

 

Subjekt dane: 

Poplatníkom dane dedičskej je podľa § 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  

(ďalej len „ZDDPN“) dedič, ktorý nadobudol dedičstvo alebo jeho časť podľa 

právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo riadenie o dedičstve skončené. Pre daňovú 

                                                 

23
 FOJTÍKOVÁ, J. Daňový systém. 1. vydanie 2007. ISBN 978-80-210-4285-8. s. 92. 
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povinnosť nie je dôleţité, či je dedičom právnická alebo fyzická osoba, ani to akým 

spôsobom sa dedičstvo nadobúda (zo zákona, zo závete alebo z obidvoch týchto 

prípadoch). Ak je viacej dedičov, nie sú viazaní solidárne, ale kaţdý platí dedičskú daň 

samostatne, a to podľa svojho podielu. Tieţ kaţdý podáva samostatne daňové 

priznanie.
24

 

 

Predmet dane:  

Dane dedičské podliehajú bezplatné nadobudnutia majetku v dôsledku smrti občana, 

pokiaľ k nim dochádza dedením. Nadobudnutie majetku, ku ktorému dochádza 

v súvislosti so smrťou občana, ale nie na základe dedičského práva, nie sú predmetom 

tejto dane. Jedná sa o napr. peňaţité nároky zo sociálneho zabezpečenia  

alebo nemocenského poistenia. Dedičská daň postihuje celý majetok spadajúci  

do dedičstva, bez ohľadu na to, či ide o hnuteľnosť alebo nehnuteľnosť.
25

 

 

Základ dane: 

Základ dedičskej dane je vymedzený v § 4 ZDDPN a je ním cena majetku 

nadobudnutého jednotlivým dedičom zníţená o 

a) preukázané dlhy zostaviteľa, ktoré na dediča prešli zostaviteľovou smrťou, 

b) cenu majetku oslobodenú podľa tohto zákona od dane dedičskej, 

c) primerané náklady spojené s pohrebom zostaviteľa, 

d) odmenu a hotové výdaje notára povereného súdom k úkonom v riadení 

o dedičstve a cenu iných povinností uloţených v riadení o dedičstve.  

 

2.1.5 Daň darovacia 

 

Subjekt dane: 

Poplatníkom dane darovacej je podľa § 5 ZDDPN, pokiaľ ide o dary na území Českej 

republiky nadobúdateľ, teda obdarovaný. To vyplýva z toho, ţe predmetom tejto dane  

                                                 

24
 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 233. 

    Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění  

    pozdějších předpisů. 
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je bezúplatné nadobudnutie majetku a daň preto postihuje toho, kto je týmto darom 

obohatený. Ak je viacej obdarovaných, nevzniká ani u dane darovacej medzi nimi 

solidárna povinnosť, ale kaţdý z obdarovaných je samostatným poplatníkom a podáva 

sám daňové priznanie. Ručenie u darca vzniká priamo zo zákona a uplatní sa v prípade, 

ţe obdarovaný ako poplatník daň nezaplatí. To znamená, ţe darca je jednak ručiteľom 

a jednak môţe byť i priamo poplatníkom. Poplatníkom je darca v prípade, kedy ide 

o darovanie do zahraničia. Dôvodom je zloţitá vymáhateľnosť dane v zahraničí. 

 

Predmet dane: 

Predmet dane je stanovený v § 6 ZDDPN a je ním bezúplatné nadobudnutie majetku 

na základe právneho úkonu alebo v súvislosti s právnym úkonom, a to inak ako smrťou 

zostaviteľa. Právnymi úkonmi, na základe ktorých dochádza k bezúplatnému 

nadobudnutiu majetku, sú obvykle zmluvy, a z nich najčastejšie darovacia zmluva. 

 

Základ dane:   

Základom darovacej zmluvy je podľa § 7 ZDDPN cena majetku, ktorý je predmetom 

tejto dane. Cena tohto majetku je cena zistená podľa zvláštneho prepisu,  

ktorým je v tomto prípade zákon o oceňovaní majetku ku dňu nadobudnutia majetku. 

 

2.1.6 Daň z prevodu nehnuteľností 

 

Subjekt dane: 

Osoba poplatníka dane z prevodu nehnuteľnosti sa odvíja od toho, či dochádza 

k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo k prechodu tohto vlastníckeho 

práva. 

Ak sa jedná o prevod vlastníckeho práva, je poplatníkom dane spravidla prevodca, 

nadobúdateľ za daň iba ručí. Ak sa jedná o prechod vlastníckeho práva, je poplatníkom 

dane spravidla nadobúdateľ.
26
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Predmet dane: 

Predmetom dane z nehnuteľností je podľa § 9 ZDDPN úplatný prevod alebo prechod 

vlastníctva k nehnuteľnostiam. O prevod vlastníctva sa jedná, ak ide o nadobudnutie 

vlastníctva kúpnou alebo zmennou zmluvou (tj. ak súhlasia obe zmluvné strany).  

Ak ide o nadobudnutie vlastníctva rozhodnutím štátneho orgánu či ex lege, tj. nezávisle 

na vôli doterajšieho vlastníka, jedná sa o prechod vlastníctva.
27

 

 

Základ dane:    

Základ dane z prevodu nehnuteľností je vymedzený v § 10 odst. 1 ZDDPN  

a je ním zásadne cena zistená podľa zákona o oceňovaní majetku, a to i v prípade,  

ak zjednaná cena je niţšia ako cena zistená. Ak však cena zjednaná je vyššia ako cena 

zistená, je základom dane cena zjednaná. 

 

2.1.7 Daň cestná 

 

Subjekt dane: 

Poplatníkmi dani cestnej sú podľa § 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční,  

ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „ZDS“) fyzické a právnické osoby. 

U vnútroštátnych vozidiel je poplatníkom vţdy ten, kto je prevádzkovateľom vozidla 

registrovaného v Českej republike v registre vozidiel a je zapísaný v technickom 

preukaze. Prevádzkovateľ vozidla má povinnosť platiť daň ako v prípade, ţe vozidlo 

pouţíva k podnikaniu sám, tak v prípade, ţe ho ponechá k podnikaniu inej osobe. 

Pokiaľ však v technickom preukaze je ako prevádzkovateľ vozidla zapísaná osoba, 

ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, stáva sa poplatníkom dane ten, kto vozidlo 

pouţíva. 

 

Predmet dane: 

Predmetom dane sú cestné vozidlá podľa zákona č. 38/1995 Sb., o technických 

podmienkach prevádzky cestných vozidiel na podzemných komunikáciách,  
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    Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění  

    pozdějších předpisů. 

 



32 

 

ktorými sa chápu vozidlá vyrobené za účelom prevádzkovania na podzemných 

komunikáciách a určené na prepravu osôb, zvierat alebo vecí, a to pri splnení dvoch 

podmienok: 

1. vozidlo má pridelenú štátnu poznávaciu značku a je prevádzkované v Českej 

republike, 

2. vozidlo je pouţívané k podnikaniu alebo k inej samostatne zárobkovej činnosti 

alebo je pouţívané v priamej súvislosti s podnikaním
28

. 

 

Základ dane: 

Základ cestnej dani sa odvíja od technických parametrov jednotlivých druhov vozidiel, 

a podľa toho, o ktoré údaje sa jedná. Základom dane je teda podľa § 5 ZDS: 

a) zdvihový objem motoru v cm
3
 u osobných automobilov s výnimkou osobných 

automobilov na elektrický pohon, 

b) súčet najväčších povolených hmotností na nápravy v tonách a počet náprav 

u návesov, 

c) najväčšia povolená hmotnosť v tonách a počet náprav u ostatných vozidiel. 

 

 

2.2 Nepriame dane 

 

Nepriamymi daňami sa tradične nazývajú dane, ktorých objektom zdanenia je spotreba. 

Taktieţ ich rozdeľujeme na univerzálne a selektívne. Harmonizácia nepriamych daní 

v Európskej únie prebieha oveľa rýchlejšie ako harmonizácia priamych daní. Svedčí 

o tom skutočnosť, ţe oblasť nepriamych daní je predmetom intenzívnych jednaní 

členských štátov Európskej únie uţ od samého začiatku ekonomickej integrácie. Je totiţ 

dôleţitá pre zaistenie fungovania spoločného trhu, ktorý je zaloţený na voľnom pohybe 

zboţia, osôb, sluţieb a kapitálu. Z tohto dôvodu sú im venované tri články v pôvodnej 

zmluve o zaloţení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré poţadujú najmä 
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rovnaké nepriame zdanenie dováţaných a tuzemských komodít v kaţdej z členských 

krajín a odstránenie zvýhodňovania vyváţaných výrobkov.
29

  

Nepriame dane väčšinou vyberá a odvádza iná osoba ako poplatník, ktorý nesie daňové 

bremeno.
30

 

 

2.2.1 Daň z pridanej hodnoty 

 

Daň z pridanej hodnoty je upravená v zákone č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (ďalej len „ZDPH“). Je typom nepriamej dani, 

ktorá je vyuţívaná najmä v štátoch Európskej únie. V Českej republike je táto daň 

doplnená spotrebnými daňami, ktoré sú uplatnené na vybrané výrobky spotrebného 

charakteru. Platiteľ dane má nárok odpočítať od svojej daňovej povinnosti  

(dane na výstupe) čiastku dane, ktorou zaplatil svojim dodávateľom na vstupe. 

V prípade, kde prevyšuje daň na vstupe, vznikne tzv. nadmerný odpočet,  

ktorý bude platiteľovi vrátený finančným úradom.
31

 

 

Subjekt dane: 

Daňovým subjektom je podľa § 2 ZDPH osoba povinná k dani, platiteľ dane, osoba 

identifikovaná k dani a skupina spojených osôb so sídlom, miestom podnikania  

alebo prevádzkovateľnou v tuzemsku, ktorá je registrovaná k dani ako platiteľ. 

Sadzba dane: 

Sadza DPH je pomerná (percentná), lineárna a diferencovaná. Má dve úrovne. 

Pri zavedení DPH v roku 1993 bola základná sadzba vo výške 23% a zníţená sadzba 

5%. O rok neskôr bola základná sadzba zníţená z 23 % na 22%. V roku 2009  

bola základná sadzba vo výške 19% a zníţená sadzba 9%. V súčasnej dobe, tj. v roku 
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2010 sa základná sadzba zvýšila na 20% a zníţená sadzba na 10%. U zboţia  

sa všeobecne uplatňuje základná sadzba, iba na vybrané zboţie konkretizované 

v prílohe DPHZ č. 1 a u tepla a chladu sa uplatňuje zníţená sadzba. U sluţieb 

sa všeobecne pouţíva základná sadzba, pričom v prílohe č. 2 DPHZ sú uvedené sluţby 

podliehajúce zníţenej sadzbe.
32

 

 

Základ dane (ďalej len ZD) pri: 

 obstaraní zbožia, resp. služby z Európskej únie je na daňovom doklade vţdy 

cena bez DPH. Postupujeme potom nasledovným spôsobom: 

1. prepočet na Kč kurzom Českej národnej banky, 

2. určenie správnej sadzby podľa českého zákona, 

3. daň vynásobíme koeficientom 0, 19 alebo 0, 09. 

Tieto údaje má za povinnosť český platiteľ doplniť na daňový doklad.  

 

 dodaní do Európskej únie je na daňovom doklade uvádzaná vţdy cenu bez DPH. 

Pri cudzej mene je nutný prepočet kurzom Českej národnej banky. 

 

 dovoze zbožia je tzv. „colná hodnota“ dováţaného zboţia uvádzaná spravidla  

uţ v Kč. Ak by nebola, je nutný prepočet podľa kurzu Českej národnej banky. 

1. „colná hodnota“ + spotrebná daň + poplatky = ZD x 0,19   

2. „colná hodnota“ + spotrebná daň + poplatky = ZD x 0,09   

 

2.2.2 Spotrebné dane 

 

Spotrebnými daňami sú podľa zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,  

ve znění pozdějších úprav (ďalej len „ZSD“): 

 daň z minerálnych olejov, 

 daň z liehu, 

                                                 

32
 GRÚŇ, L. Finanční právo a jeho instituty. 549. publikácia 2004. 307 s. ISBN 80-7201-474-9. s. 211. 

    VANČUROVÁ, A. a LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008. 9. vydanie 2008. 319 s. 

    ISBN 978-80-86324-72-2.  s. 229-231. 

    Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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 daň z piva, 

 daň z vína a medziproduktov, 

 daň z tabakových výrobkov. 

Najväčší podiel na výnosu spotrebných daní má daň z minerálnych olejov, druhou 

výnosovo významnou je daň z tabakových výrobkov, ďalšia je daň z liehu, daň z piva 

a iba zanedbateľný je výnos dane z vína  a medziproduktov.
33

 

 

Subjekt dane: 

Platiteľom týchto daní podľa § 4 odst. 1 ZSD je právnická alebo fyzická osoba,  

ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, oprávneným príjemcom, daňovým 

zástupcom alebo výrobcom, ktorému uţ vznikla povinnosť daň priznať alebo zaplatiť 

v súvislosti s uvedeným vybraných výrobkov do voľného daňového obehu, 

alebo v súvislosti so stratou alebo zničením, resp. znehodnotením vybraných výrobkov 

dopravovaných v reţime podmieneného oslobodenia od dane. 

 

Predmet dane: 

Predmet spotrebných daní je vymedzený v § 7 odst. 2 ZSD a sú ním vybraté výrobky 

vyrobené na daňovom území Európskeho spoločenstva alebo na daňovom území 

Európskeho spoločenstva dovezené. Bliţšie vymedzenie predmetu dane upravuje u dane 

z minerálnych olejov § 45 ZSD, dane z liehu § 67, dane z piva § 81, dane z vína 

a z medziproduktov § 93 a dane z tabakových výrobkov § 101. Jednorázovosť daní  

je zaručená tým, ţe predmetom dane nie sú uţ vybrané výrobky jedenkrát zdanené.
34

 

 

Základ dane: 

Základom dane je mnoţstvo výrobku. Daň sa vypočíta podľa § 10 odst. 1 ZSD, 

vynásobením základu dane sadzbou dane stanovenou pre príslušný vybraný výrobok. 

 

 

                                                 

33
 VANČUROVÁ, A. a LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008. 9. vydanie 2008. 319 s.  

    ISBN 978-80-86324-72-2. s. 209-210. 
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BAKEŠ, M. Finanční právo. 5. upravené  vyd.  2009. 576 s. ISBN 97-8807-4008-016.  s. 185. 

    Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2.3 Energetické dane 

 

Energetické dane sa niekedy nazývajú tieţ ekologické dane a v Českej republike  

boli zavedené s účinnosťou od 1. januára 2008. Jedná sa o také dane, kde ich základom 

je fyzická jednotka, ktorá má preukázateľný určitý negatívny vplyv na ţivotné 

prostredie. Tieto dane zaťaţujú spotrebu energie a ich zmyslom je zníţenie spotreby 

energie, a tým i emisií CO2 v súlade s Kyotským protokolom. Obdobne ako spotrebné 

dane sú uvaľované jednorázovo pri predaji konečnému spotrebiteľovi. 

Medzi energetické dane podľa zákona č. 261/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

patrí: 

 daň zo zemného plynu a niektorých ďalších plynov, 

 daň z pevných palív, 

 daň z elektriny. 

 

Ján Široký sa vyjadril v jednom zo svojich príspevkoch v tom zmysle,  

ţe tzv. „ekologické dane“ nemajú príliš teoretických aspektov daní k ochrane ţivotného 

prostredia, ale blíţia sa skôr ku konštrukcii k „štandardným“ akcízom.  

Dôvodom je, ţe v teórii sa často stretávame s triedením environmentálnych daní, 

ale ţiadna z energetických daní nesplňuje ţiadnu z nasledujúcich definícii na: 

- Piguovské dane, ktoré by znamenali uvalenie dane na kaţdú jednotku 

znečistenia ţivotného prostredia v takej výške, aby vyrovnala medzné náklady 

firmy marginálnym spoločenským nákladom, 

- nepriame ekologické dane, ktoré zaťaţujú cenu komodít spojených s ekologicky 

zaťaţujúcou výrobou, 

- dane s neplánovanými ekologickými vplyvmi, 

- dane, ktorých výnos je účelovo pouţitý na zlepšenie ţivotného prostredia.
35
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 ŠIROKÝ, J. Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů „rovná daň“. [online]. 2008  

    [cit. 2010-02-02].  Dostupné z WWW:   
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3. Daňový systém Veľkej Británie 

 

Dane Veľkej Británie sa podobne ako aj v Českej republike delia na priame a nepriame 

dane. Daňové sadzby pre jednotlivé fiškálne obdobia sú vyhlasované kaţdoročne spolu 

s predloţeným štátnym rozpočtom.  

Hlavným daňovým úradom je HM Revenue and Customs (ďalej len „HMRC“),  

ktorý vznikol v apríli roku 2005 zlúčením bývalej vládnej inštitúcie Inland Revenue 

a bývalého rezortu HM Customs and Excise. HMRC inkasuje nielen dane z príjmov 

fyzických a právnických osôb, daň z kapitálových ziskov, ale je zodpovedný aj za výber 

dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, cla a colných poplatkov.  

Ostatná správa daní a ich výber (prípadne zodpovednosť za ich výber) patrí vţdy 

príslušnému rezortu, ktorý spravuje danú oblasť.
36

 

 

K priamym daniam patria: 

 daň z príjmov fyzických osôb (income tax), 

 daň z príjmov právnických osôb (corporation tax),  

 daň z kapitálových príjmov (capital gain tax), 

 príspevku na sociálne poistenie (National Insurance Contribution), 

 dane obcí (council tax).  

 

K nepriamym daniam zase patria: 

 daň z pridanej hodnoty (Value Added Tax), 

 dedičská daň (inheritance tax),  

 kolkové dane (stamp taxes),  

 spotrebné dane (excise duty).
37
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 Slovak Investment and Trade Devepolment Agency. Veľká Británia. [online]. 2008 [cit. 2009-02-12].  

    Dostupné z WWW:    

<http://www.sario.sk/swift_data/source/dokumenty/Podpora%20exportu/Teritoria/VELKABRITANIA_

info_SARIO_2007.pdf>. 

 
37

 HM Revenue & Customs. About us. [online]. 2009 [cit. 2010-01-07]. Dostupné z WWW: 
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Porovnanie daní v Českej republike a Veľkej Británii je vyjadrené v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

Tabuľka 1: Porovnanie rozdelenia daní v Českej republike a Veľkej Británii 

ČESKÁ REPUBLIKA VEĽKÁ BRITÁNIA 

PRIAME DANE 
NEPRIAME 

DANE 
PRIAME DANE 

NEPRIAME 

DANE 

Daň z príjmov 

fyzických osôb 

Daň z pridanej 

hodnoty 

Daň z príjmov 

fyzických osôb 

Daň z pridanej 

hodnoty 

Daň z príjmov 

právnických osôb 
Spotrebné dane 

Daň z príjmov 

právnických osôb 
Spotrebné dane 

Daň z 

nehnuteľností 
Energetické dane 

Daň z kapitálových 

príjmov 
Kolkové dane 

Daň dedičská  
Príspevok na 

sociálne poistenie 
Daň dedičská 

Daň darovacia  Dane obcí  

Daň z prevodu 

nehnuteľností 
   

Cestná daň    

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacím obdobím Veľkej Británie nie je beţné zdaňovacie obdobie ako v iných 

európskych krajinách - kalendárny rok. Zdaňovacie obdobie vo Veľkej Británii trvá  

od 6. apríla do 5. apríla budúceho roka. Napríklad, zdaňovacie obdobie za rok  

2008-2009 začalo 6. apríla 2008 a skončilo 5. apríla 2009. Zdaňovacie obdobie je trocha 

odlišné od účtového obdobia (finančného roka). Pre daň z príjmov právnických osôb  

je finančným rokom  obdobie od 1. apríla jedného roku do 31. apríla nasledujúceho 

roku a platí pre rok, v ktorom začal.
38
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 MELVILLE, A. Taxation. Finance Act 2009. 15. vydanie 2009. 626 s. ISBN 978-0-273-73015-6. s. 6. 



39 

 

Graf 1: Pomer jednotlivých daní na príjmoch štátneho rozpočtu za rok 2009 v ČR 

 

Zdroj: Ministerstvo financií Českej republiky. Upřesněné výsledky pokladního plnění 

státního rozpočtu ČR za rok 2009. 
 
[online]. 2009 [cit. 2010-04-03]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_52302.html>.  

 

Graf 2: Pomer jednotlivých daní na príjmoch štátneho rozpočtu za zdaňovacie 

obdobie 2008/2009 vo VB 

 

Zdroj: HM TREASURY. Pre-Budget Report. Securing the recovery: growth and 

opportunity. December 2009. [online]. 2009 [cit. 2010-01-06]. Dostupné z WWW: 

<http://www.hmtreasury.gov.uk/d/pbr09_completereport.pdf >. 
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Za zdaňovacie obdobie 2009 v Českej republike a zdaňovacie obdobie 2008/2009  

sa dane jednotlivých krajín podieľali odlišnými daňovými výnosmi. Zatiaľ čo v Českej 

republike daň z pridanej hodnoty tvorilo najväčší príjem štátneho rozpočtu, vo Veľkej 

Británii to bola daň z príjmov fyzických osôb a daň z pridanej hodnoty bolo aţ piate 

poradí s najväčším podielom (viz predchádzajúci Graf 1 a Graf 2). 

 

3.1 Priame dane 

 

Priame dane daňového systému vo Veľkej Británie sa vyznačujú viacerými 

odlišnosťami v porovnaní s priamymi daňami daňového systému v Českej republiky. 

Aj napriek rovnakým dvom daniam, tj. dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov 

právnických osôb, tam nájdeme isté rozdiely, napr. v jednotlivých sadzbách. 

 

3.1.1 Daň z príjmov fyzických osôb 

 

Dane z príjmov fyzických osôb sú dane v oboch krajinách podobné štruktúrou 

a určením subjektu dane. Poplatníkom tejto dani, rovnako ako v Českej republike, 

sú osoby s trvalým pobytom na území Veľkej Británie alebo osoby, ktoré sa tu obvykle 

zdrţujú (pobývajú tu viac ako 183 dní v roku). Títo poplatníci sa v daňovej terminológii 

nazývajú daňoví rezidenti. Poplatníkmi sú aj daňoví nerezidenti, ktoré zdaňujú  

iba príjmy vznikajúce zo zdrojov na území Veľkej Británie.
39

 Medzinárodná zmluva 

o zamedzení dvojitého zdaneniu uzavretou medzi Veľkou Britániou a nejakým druhým 

zmluvným štátom zabraňuje zdaneniu uţ raz zdaneného príjmu. 

 

Predmet dane: 

Predmetom dane z príjmu fyzických osôb vo Veľkej Británii sú: 

 príjmy zo závislej činnosti, 

 príjmy zo samozamestnania (český ekvivalent osoby samostatne zárobkovo 

činnej), 

                                                 

39
 MELVILLE, A. Taxation. Finance act 2009. 15. vydanie 2009. 626 s. ISBN 978-0-273-73015-6. s. 15. 
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 príjmy zo starobného dôchodku; 

 príjmy z úspor (výnosy z úrokov z vkladov v bankách a stavebných sporiteľní), 

 dividendy, 

 príjmy z prenájmu, 

 ostatné príjmy.
40

 

 

Predmetom dane z príjmu fyzických osôb naopak nie sú: 

 štátne dávky sociálneho zabezpečenia, 

 úroky z vkladoch na účtoch ISA
41

, 

 daňové dobropisy, 

 lotériový kupón vydaný vládnou National Savings and Investment agentúrou.
42

   

 

Predmetom dane sa uţ daňové systémy oboch krajín líšia, pretoţe v českom daňovom 

systéme sú do predmetu dane z príjmu fyzických osôb zahrnuté aj príjmy z kapitálového 

majetku. Vo Veľkej Británii sú tieto príjmy zdaňované samostatnou daňou, a to daňou 

z kapitálových príjmov.  

 

Sadzba dane: 

Sadzby dane z príjmov fyzických osôb sú vo Veľkej Británii rozdelené do dvoch pásiem 

- základnú a zvýšenú sadzbu.  Kaţdoročne sa zvyknú tieto pásma meniť. 

 

Sadzby dane z príjmu fyzických osôb pre zdaňovacie obdobie 2009/2010 sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

 

                                                 

40 HM Revenue & Customs. Income tax- the basics. [online]. 2009 [cit. 2009-12-07]. Dostupné z WWW:   

    <http://www.hmrc.gov.uk/incometax/basics.htm >. 
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 Individual Savings Account – sporiace účty zavedené vládou na zvýšenie podpory sporenia pre   

    budúcnosť. Investovať bez dane je moţné do výšky £7200 ročne.  
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HM Revenue & Customs. Taxable and non.taxable income at a glance. [online]. 2009  

    [cit. 2009-12-07]. Dostupné z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/incometax/taxable-income.htm >. 
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Tabuľka 2: Sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre zdaňovacie obdobie 

2009/2010 

Typ sadzby 
Výška 

sadzby 
Zdaňované pásmo príjmov 

Začiatočná sadzba pre úspory 10% £0 - £2 440 

Základná sadzba 20% £2 441 - £37 400 

Zvýšená sadzba 40% £37 401 a viac 

Zdroj: HM Revenue & Customs. Rates and allowances- Income Tax. [online]. 2009  

[cit. 2009-12-13]. Dostupné z WWW: < http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm>. 

 

Aj v daňových sadzbách sa líšia tieto krajiny od seba. Vo Veľkej Británii sa pouţívajú 

dve sadzby, pričom v Českej republike iba jedna. Vo Veľkej Británii tieto sadzby  

tieţ neustále prechádzajú zmenami a pouţitie základnej alebo zvýšenej sadzby závisí  

od výšky príjmov. 

  

Vo Veľkej Británii existujú pre túto daň aj jednotlivé daňové zľavy, ktoré sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 3: Zľavy na dani pre zdaňovacie obdobie 2009/2010 

Zľava z dane z príjmov fyzických osôb pre: Výška zľavy 

poplatníka vo veku pod 65 rokov £ 6 475 

poplatníka vo veku 65-74 rokov £ 9 490 

poplatníka vo veku vyššom ako 74 rokov £ 9 640 

manţelov mladších 75 rokov £ 2 670 

manţelov starších ako 75 rokov £ 6 965 

slepé osoby £ 1 890 

Zdroj: HM Revenue & Customs. Who is liable for Corporation Tax. [online]. 2009 

[cit. 2009-12-13]. Dostupné z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/ct/getting-started/new-

company/who-is-liable.htm >. 

 

Po odčítaní týchto zliav je príjem zdanení progresívnou sadzbou (viz Tabuľka 2). 

 

http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm
http://www.hmrc.gov.uk/rates/it.htm
http://www.hmrc.gov.uk/ct/getting-started/new-company/who-is-liable.htm
http://www.hmrc.gov.uk/ct/getting-started/new-company/who-is-liable.htm
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3.1.2 Daň z príjmov právnických osôb 

 

Subjekt dane: 

Za poplatníkov sú povaţované osoby, ktoré majú na území Veľkej Británie svoje sídlo 

alebo miesto svojho vedenia, ktorým sa rozumie adresa miesta, z ktorého je poplatník 

zriadený. Tieto osoby majú daňovú povinnosť vzťahujúcu sa na príjmy plynúce  

zo zdrojov na území Veľkej Británie i zo zdrojov plynúcich zo zahraničia. Ostatné 

spoločnosti, ktoré tu iba obchodujú, majú podliehajúce zisky iba z ekonomických 

činností uskutočňujúce na území Veľkej Británie.
43

 

 

Predmet dane: 

Predmet dane z príjmov právnických osôb je v oboch krajinách rovnaký.  

Jedná sa o zisky právnických osôb a príjmy zo všetkých činností, v ktorých dosiahli 

zisk. 

Predmetom dane z príjmov právnických osôb sú: 

 právnické osoby zapísané do obchodného registra vo Veľkej Británii, 

 spoločnosti zaloţené v zahraničí so stálou prevádzkovateľnou vo Veľkej 

Británii, 

 členovia spolkov, ako sú sociálne spolky, športové kluby a rekreačné kluby, 

 obchodné spoločnosti, 

 iné zdruţenia bez právnej subjektivity, 

 spoločenstvá osôb podnikajúcich spoločne, ktorí nie sú partnermi, 

 charity alebo spoločnosti, ktoré  sú ich dcérskymi spoločnosťami  

alebo v stopercentnom vlastníctve, 

 asociácie, ako sú bytové druţstvá a obchodné zdruţenia
44

. 

 

Subjektom dane z príjmu právnických osôb nie sú: 

 ţivnostníci,  

                                                 

43
MELVILLE, A. Taxation. Finance Act 2009. 15. vydanie 2009. 626 s. ISBN 978-0-273-73015-6.  

   s. 339-340. 

 
44

 HM Revenue & Customs. Who is liable for Corporation Tax. [online]. 2009 [cit. 2009-12-13].   
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 tradičné partnerstvá, 

 partnerstvá s ručením obmedzeným, 

 miestne orgány, 

 asociácie miestnych orgánov, 

 investičné spolky, 

 podielové spolky, 

 záhradné spolky
45

. 

 

Sadzba dane: 

V Českej republike bola v novej daňovej sústave, tj. v roku 1993 nastavená lineárna 

sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 45%, ktorá sa v nasledujúcich rokoch 

zniţovala aţ na súčasných 19% (v roku 2009 bola sadzba z DPPO 20%). Sadzba tejto 

dane vo Veľkej Británii v zdaňovacom období 1993/1994 dosahovala 25% pre malé 

spoločnosti a 33% pre veľké spoločnosti.  V súčasnosti je táto sadzba vo výške 21%  

pre malé spoločnosti a 28% pre veľké spoločnosti, čo je dôkazom, ţe ani Veľká Británia 

nie je výnimkou v zniţovaní sadzieb dane z príjmov právnických osôb. 

Napriek tomu, ţe v obidvoch krajinách dochádzalo postupne k pomerne výraznému 

zniţovaniu sadzbe dane z príjmu právnických osôb, v konečnom dôsledku sú tieto 

sadzby rozdielne v oboch krajinách.   

Vo Veľkej Británii sa vyuţívajú dve sadzby – 21% sadzba pre malé spoločnosti, 

ktorých zisk neprekročil £300 000 a 28% sadzba pre veľké spoločnosti, ktorých zisk 

prekročil £1.5 milióna. Existuje aj špeciálna sadzba 20% pre podielové fondy 

a investičné spoločnosti.
46

 V podmienkach Českej republike príjmy právnických osôb 

podliehajú iba jednej sadzbe, a to vo výške 19% zo základu dane.
47

 

                                                 

45
 HM Revenue & Customs. Who is liable for Corporation Tax. [online]. 2009 [cit. 2009-12-13].    

    Dostupné z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/ct/getting-started/new-company/who-is-liable.htm >. 

 
46

 MELVILLE, A. Taxation. Finance Act 2009. 15. vydanie 2009. 626 s. ISBN 978-0-273-73015-6.  

      s. 382. 

 
47

 HM Revenue & Customs. Corporation Tax rates. [online]. 2009 [cit. 2010-01-13]. Dostupné z WWW:  

    <http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm>. 

    ŠIROKÝ, J. a kol. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 1. vydanie 2003. 249 s. ISBN 80-7179-413-9.    

    s. 135. 

    Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších úprav. 
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Tabuľka 4: Jednotlivé sadzby pre DPPO v ČR pre rok 2009 (2010) a VB  

pre zdaňovacie obdobie 2009/2010) 

Typ spoločnosti Sadzba vo ČR Sadzba vo VB 

Malé spoločnosti 
 

20% (19%) 

 

21% 

Veľké spoločnosti 28% 

Podielové fondy a investičné 

spoločnosti 
20% 

Zdroj: HM Revenue & Customs. Corporation Tax rates. [online]. 2009  

[cit. 2010-01-13]. Dostupné z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm>. 

   

Malé a veľké spoločnosti vo Veľkej Británii
48

: 

 Malé spoločnosti: 

Malé spoločnosti sú štruktúrou podobné spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Je to najbeţnejšia a veľmi obľúbená forma súkromnej spoločnosti v Spojenom                  

kráľovstve alebo Írsku. Jej anglický názov je Limited company so skratkou LTD. 

 

 Veľké spoločnosti: 

Veľké spoločnosti sú zase spoločnosti štruktúrou podobné akciovej spoločnosti. 

Jej anglický názov je Public Limited Company a skratku má PLC. 

 

Zdaňovacie obdobie: 

Zdaňovacím obdobím pre daň z príjmov právnických osôb vo Veľkej Británii  

je obdobie od 1. apríla jedného roku do 31. marca nasledujúceho roka. Pričom v Českej 

republike je to zvyčajne obdobie od 1. januára do 31. decembra toho roku. 

Z rozdielneho zdaňovacieho obdobia tieţ vyplývajú aj rôzne termíny podania daňového 

priznania pre túto daň.
49

 

 

                                                 

48
MELVILLE, A. Taxation. Finance Act 2009. 15. vydanie 2009. 626 s. ISBN 978-0-273-73015-6.  

   s. 389 . 

 
49

 Tamtieţ, s. 381.  
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3.1.3 Príspevok na sociálne poistenie
50

 

 

Mnoţstvo a druh národného príspevku sa platí v závislosti na viacerých podmienkach, 

a to či je fyzická osoba zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná, či má viac  

ako 16 rokov a či má príjmy viac ako na stanovenej úrovni.  

Vo Veľkej Británii existujú štyri triedy národného poistenia, pričom prvá trieda  

je povinná a zvyšné tri triedy sú dobrovoľné. Fyzická osoba si ich môţe alebo nemusí 

vybrať, je to na jej vlastnom rozhodnutí. 

Prvá trieda Národného poistenia - patrí sem zamestnaná fyzická osoba, ktorá ak si 

 zarobí za týţdeň príjem v rozpätí od £110 do £844, vtedy zaplatí 11% z tejto 

zarobenej čiastky, 

 zarobí viac ako £844 týţdenne, môţe platiť tieţ 1% zo všetkých príjmov  

nad £844 . 

           Tieto príspevky sú odpočítané zo mzdy zamestnanca. 

Druhá trieda Národného poistenia - patrí sem osoba zárobkovo činná, ktorá platí 

paušálnu sadzbu £2,4 za týţdeň. 

Tretia trieda Národného poistenia- osoba zárobkovo činná v tretej triede môţe platiť 

dobrovoľné príspevky vo výške £12,05 za týţdeň buď mesačným inkasom  

alebo štvrťročným vyúčtovaním. 

Štvrtá trieda Národného poistenia - osoba zárobkovo činná platí ako % z ročného 

zdaniteľného zisku 8% zo zisku medzi príjmom £5 715 a £43 875 a ďalšie % zo zisku 

na túto sumu.
 
 

 

Kaţdý má priradené číslo Národného poistenia tzv. National Insurance Number.  

Toto číslo je zároveň osobné číslo účtu a pôsobí ako referenčné číslo pre celý systém 

sociálneho zabezpečenia. Toto číslo pouţíva napr. Ministerstvo financií Veľkej 

Británie, zamestnávateľ, ministerstvo práce a dôchodkov (ak má osoba nárok na štátne 

príspevky), miestna rada (ak má nárok na benefit bývania), Student Loan Company 

(v prípade ţiadosti o študentské pôţičky). 

 

                                                 

50
 HM Revenue & Customs. National Insurance - the basics. [online]. 2009 [cit. 2010-01-07]. Dostupné   

    z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/ni/intro/basics.htm>. 
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3.1.4 Dane obcí 

 

Dane obcí
51

 sa často nazývajú aj obecná daň. Tieto dane boli zavedené v roku 1992 

s účinnosťou od 1. apríla 1993, kedy nahradili obecný poplatok alebo tzv. „daň 

z hlavy“. Sú zaloţené na dani z nehnuteľností, splatné vo vzťahu poplatkov za byty. 

Výnos z týchto daní je pouţitý na financovanie miestnych sluţieb ako sú policajné 

sluţby, sluţby hasičov, odvoz odpadkov, atď. Nehnuteľnosti sú priradené podľa ich 

trţnej ceny z roku 1991 do siedmych skupín od A-H. 

 

Tabuľka 5: Jednotlivé skupiny dane obecnej podľa trţnej hodnoty nehnuteľností         

vo VB 

Skupina obecnej dani Trţná hodnota nehnuteľností vo VB 

A do £ 40 000 

B £ 40 001- £ 52 000 

C £ 52 001- £ 68 000 

D £ 68 001- £ 88 000 

E £ 88 001- £ 120 000 

F £ 120 001- £ 160 000 

G £ 160 001- £ 320 000 

H nad £ 320 000 

Zdroj: Directgov. Council Tax- who pays and how much. [online]. 2009  

[cit. 2010-01-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/C

ouncilTax/DG_10037383>. 

 

V prípade, ţe by dom nebol ohodnotený trţnou cenou z roku 1991, o oceňovanie 

nehnuteľnosti sa postará tzv. „Valuation Office Agency“. Ohodnotí nehnuteľnosť 

na sumu, ktorá by zodpovedala jeho trţnej cene v apríli 1991.  

                                                 

51
 Directgov. Council Tax- who pays and how much. [online]. 2009 [cit. 2010-01-12]. Dostupné z   

    WWW: 

<http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/CouncilTax/D

G_10037383>. 

 

http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/CouncilTax/DG_10037383
http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/CouncilTax/DG_10037383
http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/CouncilTax/DG_10037383
http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/CouncilTax/DG_10037383
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Predmet dane: 

Predmetom dane je akýkoľvek príbytok, napr. domy, bungalovy, byty, mezonetové 

byty, mobilné a obytné domy. Nezáleţí na tom, či sú v osobnom vlastníctve platiteľa 

alebo iba prenajaté. Predmetom dane nie sú obchodné pozemky nachádzajúce sa mimo 

územia Veľkej Británie. Akákoľvek časť nehnuteľností týchto obchodných pozemkov 

určená na podnikateľskú činnosť podlieha obchodným sadzbám.  

 

Subjekt dane: 

Subjektom dane je 

 osoba staršia ako osemnásť rokov ţijúca v nehnuteľnosti, ktorú vlastní, 

 osoba bývajúca v nehnuteľnosti, na ktorú má nájomnú zmluvu,  

 osoba obývajúca nehnuteľnosť, ktorá  je zároveň štátnym alebo bezpečným 

nájomcom, 

 osoba vlastniaca nehnuteľnosť, v ktorej ale neţije, 

 osoba, ktorá má nájomnú zmluvu na minimálne 6 mesiacov, ale neţije tam,  

 osoba obývajúca nehnuteľnosť.  

 

Sadzba dane: 

Kaţdá obec si stanoví sadzbu pre túto daň osobitne, a to presnejšie pre nehnuteľnosti 

typu D -  trţná cena nehnuteľnosti sa pohybuje medzi £68 001 - £88 000.  

Pre nehnuteľnosti zvyšných typov je sadzba dopočítaná podľa stanoveného pomeru 

k sadzbe pre nehnuteľnosť skupiny D.
52

 

 

3.1.5 Daň z kapitálových príjmov 

 

Daň z kapitálových výnosov
53

 bola zavedená v roku 1965 a je v podstate daň zo zisku. 

Zisk podliehajúci tejto dani nastane, keď fyzická alebo právnická osoba predá, daruje 

                                                 

52
 Directgov: Council Tax- who pays and how much. [online]. 2009 [cit. 2009-12-29]. Dostupné z WWW:     

<http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/CouncilTax/DG

_10037383>. 

 
53

 HM Revenue & Customs. Introduction to Capital Gains Tax. [online]. 2009 [cit. 2010-01-02].   

    Dostupné z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/cgt/intro/basics.htm#1>. 

http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/CouncilTax/DG_10037383
http://www.direct.gov.uk/en/HomeAndCommunity/YourlocalcouncilandCouncilTax/CouncilTax/DG_10037383
http://www.hmrc.gov.uk/cgt/intro/basics.htm#1
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alebo inak bude nakladať s niečím, čo je jej vlastné, ako sú akcie alebo majetok. 

Nachádza sa tu aj daňová úľava a niektoré ďalšie úľavy, ktoré môţu zníţiť daň  

z kapitálových výnosov. V niektorých prípadoch sa táto daň neplatí vôbec,  

teda je oslobodená. 

 

Predmet dane: 

Predmetom tejto dane je zvyčajne vyradenie majetku a to jedným z nasledujúcich 

spôsobov: 

 predanie majetku, 

 bezúplatné darovanie majetku, 

 prevedenie na niekoho iného, 

 vymenenie za niečo iné, 

 náhrada, napr. v prípade poistného plnenia. 

 

Od tejto dane je naopak oslobodený: 

 predaj „hlavného“ domu v osobnom vlastníctve, 

 predaj osobného automobilu, 

 predaj osobných vecí v hodnote menšej ako 6 000 £, napr. zlato, maľby, 

 niektoré druhy investícií ako napr. dôchodkové fondy alebo sporiace účty, 

 výhry v lotériách, atď. 

 

Subjekt dane: 

Subjektom dane môţe byť fyzická osoba, zástupca fyzickej osoby, poručník zdravotne 

postihnutej osoby, správca zosnulej osoby zodpovedný za finančné náleţitosti zosnulej 

osoby a ostatní partneri v spoločnosti. 

Subjektom dane nie sú manţel/-ka, alebo zaregistrovaný partner, charitatívne 

organizácie.  

 

Základ dane: 

Základom dane je čiastka, za ktorú bol majetok predaný mínus hodnota,  

za ktorú bol majetok pôvodne kúpený.  
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Sadzba dane: 

Sadzba dane je pre zdaňovacie obdobie 2009/2010 rovnaká ako v predchádzajúcom 

zdaňovacom období 18%. (viz Tabuľka 6). 

 

Tabuľka 6: Oslobodená suma od dane z kapitálových príjmov za jednotlivé 

zdaňovacie obdobia 

Typ subjektu dane 
Zdaňovacie obdobie 

2008/2009 

Zdaňovacie obdobie 

2009/2010 

Fyzická osoba, zástupca fyzickej 

osoby a poručník zdravotne 

postihnutej osoby 

£9 600 £10 100 

Ostatní správcovia £4 800 £5 050 

Zdroj: HM Revenue & Customs. Capital Gains Tax rates and annual tax- free                  

allowances. [online]. 2009 [cit. 2010-01-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.hmrc.gov.uk/rates/cgt.htm>. 

 

Ak celkový zisk fyzickej osoby bol v roku 2009/2010 £18 100, fyzická osoba  

bude platiť daň iba z čiastky £8 000. Je to z dôvodu, ţe pre zdaňovacie obdobie 

2009/2010 je hodnota vo výške £10 100 oslobodená od dane. 

 

3.2 Nepriame dane 

 

Vývoj nepriamych daní v členských štátoch Európskej únie, a hlavne DPH 

a spotrebných daní vychádza predovšetkým zo smerníc Európskej únie. Napr. smernica 

92/77/EHS stanovila minimálne sadzby DPH. Po zloţitých diskusiách je za základný 

model povaţovaný model s dvomi druhmi daňových sadzieb - základnou a zníţenou. 

Členské štáty, ktoré aplikovali vyššie sadzby, museli od tejto praxe upustiť.  

S účinnosťou od 1. januára 1993 zaviedla smernica 92/77/EHS minimálne hranice 

daňových pásiem: 

- 15% pre základnú (štandardnú) sadzbu, 

http://www.hmrc.gov.uk/rates/cgt.htm
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- 5% pre jednu aţ dve zníţené sadzby.
54

 

 

3.2.1 Daň z pridanej hodnoty 

 

Legislatívna úprava DPH vo Veľkej Británii je podobná legislatíve iných členských 

štátov Európskej únie s dočasnými výnimkami. Tie sa týkajú najmä existencie nulovej 

sadzby (oslobodenej od dane s nárokom na odpočet) na dodanie kníh, novín, časopisov 

a máp, dodanie potravín pre ľudskú výţivu, dodanie semien, liekov na predpis, 

lekárskych a chirurgických prístrojov, dodanie detského oblečenia vrátane detskej 

obuvi, hromadnú dopravu osôb, odpadové sluţby a stavby budov pre účely bývania.
55

 

Česká legislatíva nulovú sadzbu neuplatňuje, svojím významom a daňovým dopadom  

sa takéto sadzby rovnajú prípadom oslobodenia od dane s nárokom na dopočet, 

napr. poskytnutie sluţby do tretej zeme osobe, ktorá nemá v ČR sídlo, miesto 

podnikania ani prevádzkareň, s miestom plnenia v ČR. Do budúcnosti sa predpokladá 

zbliţovanie obidvoch sadzieb, čo je trend uplatňovaný v celej Európskej únii.
56

 

 

Sadzba dane: 

Jednotlivé sadzby DPH za zdaňovacie obdobie 2009 (2010) v ČR a za zdaňovacie 

obdobie 2009/2010 vo VB sa líšia, viz nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka 7: Jednotlivé typy sadzieb DPH v ČR pre rok 2009 (2010) a vo VB 

pre zdaňovacie obdobie 2009-2010 

Typ sadzby DPH Česká republika Veľká Británia 

Základná sadzba 19% (20%) 17,5% 

Zníţená sadzba 9% (10%) 5% 

Nulová sadzba - 0% 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

                                                 

54
 ŠIROKÝ, J. Daně v Evropské unii. 3. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7201-746-1. s. 119-122. 
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 BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. 5. vydanie 2009. 576 s. ISBN 978-80-7400-801-6. s. 178. 
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K DPH sa musí zaregistrovať vo Veľkej Británii právnická alebo fyzická osoba, ktorej 

obrat za posledných 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov prekročil  

£68 000 alebo si myslí, ţe čoskoro tento limit prekročí.
57

 Naopak k DPH na území 

Českej republiky sa musí zaregistrovať pri prekročení výšky obratu 1 000 000 Kč, 

čo upravuje § 96 ZDPH. 

 

3.2.2 Dedičská daň
58

 

 

Dedičská daň podlieha bezplatné nadobudnutie majetku v dôsledku smrti zostaviteľa, 

ktorého hodnota je vyššia ako £325.000. Platí sa i v prípade poskytnutia darov  

alebo fondov, a to vtedy, ak darca zomrel do siedmich rokoch od poskytnutia daru . 

 

Subjekt dane: 

Subjektom dane je rovnako ako v Českej republike dedič, ktorý nadobudol dedičstvo 

alebo jeho časť podľa právoplatného rozhodnutia. Zároveň je ním aj obdarovaný za hore 

uvedených podmienok, čo aspoň sčasti nahrádza darovaciu daň, ktorú tento daňový 

systém nemá. 

 

Predmet dane:  

Predmetom dane dedičskej sú nehnuteľnosti, majetok, investície a peniaze presahujúci 

hodnotu £325 000. 

 

Oslobodenie od dane: 

Od dane dedičskej vo Veľkej Británii je oslobodený do určitej výšky prevod medzi 

manţelmi, majetok, charitatívne dary alebo svadobné dary.
59

 

 

                                                 

57
 HM Revenue & Customs. Introduction to VAT. [online]. 2009 [cit. 2010-01-14]. Dostupné z WWW:  

    <http://www.hmrc.gov.uk/vat/start/introduction.htm>. 

 
58

 HM Revenue & Customs. Inheritance Tax - the basics. [online]. 2009 [cit. 2010-01-14]. Dostupné   

    z WWW: <http://www.hmrc.gov.uk/inheritancetax/intro/basics.htm#2>. 
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Od dane dedičskej v Českej republike je plne oslobodené nadobudnutie majetku 

dedením, pokiaľ k nemu dochádza medzi osobami v blízkom príbuzenskom vzťahu 

zaradenými v I. a II. skupine. Za tohto predpokladu, poplatníci nemajú ani povinnosť 

podať priznanie k dani dedičskej. Ďalej je oslobodené nadobudnutie hnuteľných vecí 

osobnej potreby u fyzických osôb, pokiaľ tieto veci po dobu jedného roku  

pred nadobudnutím neboli súčasťou obchodného majetku zostaviteľa, ako i podielov 

dedičov vyplácaných z tohto majetku a podielov odvodených z bezpodielového 

spoluvlastníctva manţelov (resp. spoločného imania manţelov) zaniknutého v dôsledku 

úmrtia jedného z nich, pokiaľ cena tohto majetku neprevyšuje u osôb III. skupiny  

20 000 Kč u kaţdého jednotlivého poplatníka.
 60

 

Ďalej sú podľa § 19 odst. 1 písm. b) ZDDN oslobodené od dani dedičskej aj vklady  

na účtoch bánk zriadených pre podnikateľské účely, peňaţných prostriedkov českej 

alebo cudzej mene a cenných podielov. Ďalšie oslobodenia sú vymedzené v § 19 odst. 1 

písm. c) ZDDN. 

 

Základom dane: 

Základom dane je hodnota kapitálu presahujúca horný limit dedičskej dane,  

pre zdaňovacie obdobie 2009/2010 je to čiastka v hodnote £325 000. 

 

Sadzba dane: 

Ako uţ bolo hore uvedené,  v Českej republike sú od dane oslobodené osoby zaradené 

do I. a II. skupiny. U osôb v III. skupine, kam patria ostatné fyzické osoby,  

a ďalej všetky právnické osoby, sa sadzba dane pohybuje podľa výšky základu dane 

v rozpätí od 7% do 40%. Dedičská daň vypočítaná podľa uvedených sadzieb sa tieţ ešte 

vynásobí koeficientom 0,5, čo znamená, ţe sa zniţuje na polovicu.
61

  

Vo Veľkej Británii je jednotná sadzba dane 40% , čím sú aspoň sčasti rovnaké.
62
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 FOJTÍKOVÁ, J. Daňový systém. 1. vydanie 2007. ISBN 978-80-210-4285-8. s. 98. 

 
61

 VANČUROVÁ, A. a LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008. 9. vydanie 2008. 319 s. 

    ISBN 978-80-86324-72-2.  s. 290-291. 

    Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění   

    pozdějších předpisů. 

 
62

 HM Revenue & Customs. Inheritance Tax thresholds. [online]. 2009 [cit. 2010-01-14].  Dostupné    

    z WWW: < http://www.hmrc.gov.uk/rates/iht-thresholds.htm>. 



54 

 

Zdaňovacie obdobie: 

U dani dedičskej a dani darovacej v Českej republike má poplatník povinnosť podať 

daňové priznanie do 30 dni odo dňa, kedy: 

 ak ide o daň dedičskú, rozhodnutie, ktorým bolo skončené dedičské riadenie, 

nadobudlo právnej moci,  

 ak ide o daň darovaciu v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti, deň,  

kedy bola poplatníkovi doručená zmluva o prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti 

s doloţkou o povolení vkladu do katastru nehnuteľností alebo nadobudla 

účinnosti zmluva o prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá nie je evidovaná 

v katastru nehnuteľností.
63

    

 

V prípade dani dedičskej vo Veľkej Británii má poplatník zasa povinnosť podať daňové 

priznanie do šiestich mesiacov po mesiaci, v ktorom poručiteľ zomrel. Do tohto termínu 

je daň splatná. Napr. ak by poručiteľ zomrel 12. 5. 2009, potom je daň splatná  

do 30. 11. 2009. 

 

3.2.3 Kolková daň 

 

História kolkovej dane siaha do dávnej minulosti. Volá sa po pečiatkach  

na dokumentoch, za ktoré bolo nutné zaplatiť po predloţený dokumentov kolkovému 

úradu. V roku 1986 sa zaviedla kolková daň z cenných papierov (SDRT) vyberaná 

z akcií a dlhopisov. Od roku 2003 sa platí poplatok pri kúpe nehnuteľnosti (SDLT).
64

 

 

Poznáme teda dva typy kolkovej dane: 

 kolková daň z nehnuteľností (SDLT), 

 kolková daň z cenných papierov (SDRT). 
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Kolková daň z nehnuteľností
65

 

 

Kolková daň z nehnuteľností sa platí z nákupu alebo prevodu majetku alebo pozemku 

vo Veľkej Británii, kde zaplatená suma je väčšia ako v tom zdaňovacom období určený 

limit. V súčasnosti je to £125 000 pre nehnuteľnosti určené na bývanie a £150 000  

pre nehnuteľnosti určené na podnikateľskú činnosť. Ak sa hodnota nehnuteľnosti 

pohybuje nad tento limit, kolková daň z nehnuteľnosti sa platí z celej ceny 

nehnuteľnosti, nie z čiastky, ktorá prevyšuje hornú hranicu. 

 

Sadzba dane: 

Sadzba dane pre kolkovú daň z nehnuteľností sa nachádza v rozmedzí 0% - 4%.  

Jedna z najniţších sadzieb spojená s touto daňou je uvalená na transakciu – prevod 

alebo nákup nehnuteľnosti, a je to 1% z tejto hodnoty transakcie. 

Pri porovnaní kolkovej dane z nehnuteľností pouţívanej vo Veľkej Británii a dane 

z prevodu nehnuteľností v Českej republike je sadzba kolkovej dane z nehnuteľností  

vo Veľkej Británii progresívna v závislosti na výšku ceny nehnuteľnosti a pohybuje  

sa v rozpätí od 0% do 4%, pričom sadzba dane z prevodu nehnuteľností v Českej 

republike je jednotná sadzba, pomerná lineárna, ktorá bez ohľadu na výšku základu 

dane a na osobách, medzi ktorými dochádza k prevodu nehnuteľností, činí 3%.
66

 

 

Kolková daň z cenných papierov
67

 

 

Kolková daň z cenných papierov sa platí pri nákupu akcií britskej spoločnosti, akcií 

zahraničnej spoločnosti zahraničných spoločností registrovaných vo Veľkej Británii, 

opcií na kúpu akcií, práva vyplývajúce z akcií uţ vlastniacich alebo z podielov na akcie, 

kedy sa akcia predáva.  
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Sadzba dane: 

Sadzba dane pre kolkovú daň z cenných papierov je daná paušálnou čiastkou, a to 0,5 % 

z kúpnej ceny akcie, a nie z jej nominálnej hodnoty. V praxi to znamená, ţe keď kúpim 

akcie za 1 000 libier, zaplatím daň v hodnote 5 libier bez ohľadu na hodnotu samotných 

akcií. Táto čiastka sa zaokrúhľuje nahor alebo nadol na najbliţší cent. 

 

Česká republika takúto daň nemá, ale príjem z cenných papierov je upravený v § 4 odst. 

1 písm. w) ZDP. Príjmy z predaja cenných papierov, ak doba medzi nadobudnutím 

a prevodom týchto cenných papierov presiahne 6 mesiacov, sú oslobodené od dane, 

v ostatných prípadoch podliehajú tieto príjmy podľa § 10 odst. 1 písm. b) ZDP 

k ostatným príjmom.  

 

3.2.4 Spotrebné dane 

 

Harmonizácia daní zo spotreby v EÚ dosahuje vyššej úrovne, ako ktorej bolo zatiaľ 

dosiahnutej u daní priamych. Základným dokumentom pre harmonizáciu spotrebných 

daní je Smernica Rady č. 92/12/EHS o obecnej úprave, drţaní, pohybu a sledovaní 

výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani. Táto smernica bola niekoľkokrát 

novelizovaná. Je harmonizovaný hlavne predmet zdanenia, čo znamená, ţe nemôţu byť 

zdanené iné komodity ako minerálne oleje, alkohol a alkoholické nápoje a tabakové 

výrobky. Ďalej sú dohodnuté minimálne sadzby u vybratých výrobkov. Harmonizácia 

sadzieb sa doteraz plne nepodarila, a zrejme ani v budúcnosti nepodarí,  

preto je zavedený u týchto selektívnych spotrebných daniach   princíp zdanenia  

podľa zeme určenia. Vybraný výrobok je zdaňovaný v zemi spotreby. Tým sa národný 

štát vyhne komplikáciám, ktoré by nastali pri určení zeme pôvodu, pretoţe v tomto 

prípade by sa nakupovalo zboţie v krajinách s rôznymi sadzbami a ovplyvňovalo by to 

cenu pre konečného spotrebiteľa, čo je pochopiteľne neprípustné. Dovozca je povinný 

zdaniť dovoz zboţia podľa sadzieb vo svojej krajine.
68
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Predmetom spotrebnej dane sú rovnako ako v ČR: 

 alkohol- liehoviny, víno a pivo, 

 minerálne oleje, 

 tabak a tabakové výrobky. 

 

Sadzba dane: 

Sadzby spotrebných daní vo VB sú oveľa vyššie ako v ČR. Je to z dôvodu, ţe britská 

vláda sa snaţí zníţiť počet fajčiarov a ľudí uţívajúcich alkohol. Napr. sadzba na tiché 

víno v ČR je  dokonca nulová
69

, zatiaľ čo vo VB je daňová sadzba £2,264 na 100 litrov 

vína. 
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4. Porovnanie daňových sústav Českej republiky a Veľkej 

Británie 

  

Kaţdá daňová sústava má svoje vlastné dane, ktoré vyberá. Pri nasledujúcom porovnaní 

vychádzame z troch daní, ktoré sú v obidvoch krajinách zdrojom zdanenia. 

V nasledujúcej kapitole sú predstavené dve daňové sústavy členských štátoch Európskej 

únie – Česká republika a Veľká Británia a jednotlivé systémy zdaňovania dane 

z nehnuteľností v Českej republike a dane z obcí vo Veľkej Británii, a taktieţ dedičskej 

dane v Českej republike a Veľkej Británii. Zmienený je i systém dane z pridanej 

hodnoty so zdôraznením nielen rozdielov a spoločných znakov, ale aj registračných 

prahov k DPH.  

 

4.1 Porovnanie dane z nehnuteľností a dane obcí 

 

Daň z nehnuteľností rovnako ako daň z obcí predstavuje hlavnú daň majetkového typu, 

u ktorej sa daňová povinnosť viaţe k vlastníctvu nehnuteľného majetku. V Českej 

republike sú daňou z nehnuteľností zdaňované pozemky a stavby, byty a nebytové 

priestory nachádzajúce sa na území tohto štátu, pričom dane obcí podlieha akákoľvek 

jednotka určená na bývanie spolu so záhradou, garáţou, nádvorím a hospodárskych 

budov pripojených k nej okrem nehnuteľností určených k podnikaniu umiestená 

na území Veľkej Británie.
70

 

 

4.1.1 Daň z nehnuteľností 

 

Daň z nehnuteľností v sebe zlúčila dve dane, a to daň zo stavieb a daň z pozemkov. 

Dani z nehnuteľnosti podliehajú všetky pozemky a stavby leţiace na území Českej 

republiky a nachádzajúce sa vo vlastníctve fyzických i právnických osôb bez ohľadu 

na ich bydlisko či sídlo, s výnimkou tých, ktoré sú definované v § 4 a § 9 ZDN. 
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Daň zo stavieb 

 

Príklad:  

Výpočet dane pre obytný dom určený k trvalému bývaniu poplatníka v obci do 1 000 

obyvateľov. Zastavená plocha nadzemnej časti obytného domu činí 155 m
2
. Dom 

má dve nadzemné podlaţia, prízemie a prvé poschodie, pričom jeho zastavaná plocha 

presahuje dve tretiny zastavanej plochy. Príslušenstvom domu sú dve samostatné 

skolaudované budovy, tj. dielna o výmere 22 m
2 

a sauna o výmere 17 m
2
. Garáţ,  

ktorá meria 20 m
2
 bola skolaudovaná spoločne s domom. V obytnom dome je nebytový 

priestor o výmere 40 m
2
, ktorý sa pouţíva k podnikaniu. 

 

Riešenie: 

Základom dane zo stavieb je podľa § 10 odst. 1 ZDN výmera pôdorysu nadzemnej časti 

stavby v m
2
 podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ďalej v § 11 odst. 2 ZDN 

sa za kaţdé nadzemné podlaţie, ktorého zastavaná plocha presahuje dve tretiny 

zastavanej plochy, zvyšuje o 0,75 Kč/m
2
. 

  

U stavieb sa obdobne ako u stavebných pozemkov stretávame s úpravou sadzby dane 

koeficientom určeným podľa počtu obyvateľov obce. V tomto prípade sa jedná o obec 

do 1000 obyvateľov, ktorého koeficient je daný v § 11 odst. 3 ZDN - 1,0.  

 

V prípade podnikania v nebytových priestoroch, ktoré sa nachádzajú v obytnom dome, 

je nutné pre plochu takto vyuţívaného nebytového priestoru navýšiť sadzbu platnú  

pre obytný dom o 2 Kč/m
2
. 

 

Stavby určené k podnikaniu a samostatné nebytové priestory vyuţívané k podnikaniu  

sú členené podľa druhu podnikateľskej činnosti. V ZDN v § 11 odst. 1 písm. d)  

sú priradené týmto stavbám jednotlivé sadzby. Najniţšia sadzba je uplatňovaná 

v prípade stavieb pre poľnohospodársku prvovýrobu, lesné a vodné hospodárstvo, 

tj. 1 Kč/ m
2
 zastavanej plochy. Stavby vyuţívané pre ostatnú poľnohospodársku výrobu, 

priemysel, stavebníctvo, doprava, energetika zase podliehajú sadzbe 5 Kč/m
2
 zastavanej 

plochy. Ostatná podnikateľská činnosť je pokrytá sadzbou 10 Kč/ m
2
 zastavenej plochy. 
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Výslednú daňovú povinnosť určíme ako súčet dane zo stavieb (obytného domu 

a garáţe), dane z nebytového priestoru určeného k podnikaniu a dane za príslušenstvo 

k obytnému domu o výmere nad 16 m
2
.   

 

Garáţ ako súčasť obytného domu je vymedzená v § 11 odst. 1 písm. a) ZDN,  

a preto podlieha sadzbe 1 Kč za 1 m
2 

zastavanej plochy. 

Ak by garáţ bola postavená a skolaudovaná samostatne a  oddelene od obytného domu 

podľa § 11 odst. 1 písm. c) ZDN, potom by podliehala sadzbe 4 Kč za 1 m
2 

zastavanej 

plochy. Rovnako by to bolo aj u samostatných nebytových priestorov. Oproti tomu 

garáţ, ktorá je súčasťou obytného domu a je s domom skolaudovaná, podlieha niţšej 

sadzbe, a to sadzbe pre obytný dom (viz predchádzajúci príklad). Preto garáţe môţu 

významne ovplyvniť výšku dane.  

 

Tabuľka 8: Výpočet dane zo stavieb 

Výpočet dane zo stavieb Obytný dom + garáţ 
Príslušenstvo k obytnému 

domu nad 16 m
2
 

Výmera (m
2
) 155 + 20 = 175 4 +  1 

Základná sadzba dane 1,00 1,00 

Navýšenie sadzby pre 

ďalšie nadzemné podlaţia 
0,75 - 

Koeficient pre obec 1 1 

Výsledná sadzba (Kč/ m
2
) (1 + 0,75) x 1 = 1,75 1 x 1 = 1 

Daň zo stavieb (Kč) 175 x 1,75 =306,25 5 x 1 = 5 

Nebytový priestor 

k podnikaniu 
40 - 

Zvýšenie sadzby dane 

pre nebytový priestor o  

2 Kč/ m
2
 

40 x 2 = 80 - 

Daň zo stavieb celkom 307 + 80 + 5 = 392  Kč 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Daň z pozemkov 

 

Príklad: 

Zastavená plocha a nádvorie činia 600 m
2
, pričom z toho je skutočne zastavené stavbou 

obytného domu 200 m
2
, garáţou postavenou vedľa obytného domu s výmerou 22 m

2
 

a saunou 20 m
2
. Ostatná plocha s veľkosťou 400 m

2
 je vyuţívaná poplatníkom  

ako okrasná záhrada. Poplatník má v rovnakej obci (do 5000 obyvateľov) 

tieţ vo vlastníctve nezastavaný stavebný pozemok o výmere 1000 m
2
 

a poľnohospodársku pôdu, ktorú vyuţíva ako záhradu o výmere 900 m
2
. 

 

Riešenie: 

 

Tabuľka 9: Výpočet dane z pozemkov 

Výpočet dane z 

pozemkov 

Zastavená plocha 

a nádvorie bez 

plochy domu a 

príslušenstva 

Ostatná 

plocha 

Stavebný 

pozemok 
Záhrada 

Výmera (m
2
) 

600 - 200 - 22 -20 

= 358 
400 1000 900 

Cena pozemku 

(Kč/m
2
) 

- - - 4 

Základ dane  

(%, Kč/m
2
) 

- - 1000 3600 

Sadzba dane 0,10 (Kč/m
2
) 0,10 (Kč/m

2
) 

1,00  

(Kč/ m
2
) 

0,75% 

Koeficient  

pre obec 
- - 1,4 - 

Daň z pozemkov 

v Kč 
358 x 0,1=35,8 400 x 0,1=40 

1000 x1x 1,4 = 

1400 
27 

Daň z pozemkov 

celkom 
36 + 40 + 1400 + 27 =1503 Kč 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Poplatník má všetky predmety podliehajúce tejto dani vo vlastníctve v obci do 5 000 

obyvateľov, preto sa pouţil jemu zodpovedajúci koeficient 1,4. Výmera pôdorysu 

nadzemnej časti stavby v m
2
 (základ dane) sa násobí so sadzbou dane a príslušným 

koeficientom, čím vznikne daň z pozemkov v Kč zo stavebného pozemku, ku ktorému 

sa pripočíta ešte zvyšné dane z pozemkov. Ich súčtom vznikne výsledná daňová 

povinnosť z dani z pozemkov, teda daň z pozemkov celkom. 

 U všetkých zdaňovaných pozemkov, a najmä u pozemkov vedených v katastre 

nehnuteľností ako „zastavaná plocha a nádvoria“ je dôleţité, ţe v prípade ich zastavenia 

podlieha dani z pozemkov iba tá časť, ktorá nie je zastavaná plochou. Zastavená časť 

pozemku podlieha spolu so stavbou dani zo stavieb, takţe pôdorys stavby je treba 

odčítať od celkovej výmery pozemku.  

Zaplatená daň z nehnuteľností je daňovo uznateľným nákladom, pokiaľ sa nehnuteľnosť 

vzťahuje k podnikateľskej činnosti, teda je zaradená v obchodnom majetku podnikateľa.  

 

4.1.2 Dane obcí 

 

Príklad: 

Výpočet dane obcí za zdaňovacie obdobie 2009/2010 na obytný dom, ktorého trţného 

cena je £40 000, pričom trţná cena tohto domu bola v roku 1991 £45 000. Na bývanie 

poplatník nemá ţiadne výhody. Dom sa nachádza v Inslingtone. Jeho trţnú cenu 

ohodnotila spoločnosť Valuation Office Agency so sídlom v Londýne. 

 

Riešenie: 

Pri výpočte dane obcí v daňovej sústave Veľkej Británie sa vychádza z trţnej ceny 

nehnuteľností v apríli roku 1991, poprípade z ohodnotenej trţnej ceny nehnuteľnosti 

agentúrou Valuation Office Agency, ktorá jej stanoví cenu, ktorá by mala nehnuteľnosť 

v roku 1991. 

Existuje sedem skupín a podľa trţnej ceny nehnuteľnosti sa nehnuteľnosť,  

ktorá je predmetom dane obcí, priradí do jednej skupiny. 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú trţné hodnoty nehnuteľností a ich jednotlivé 

sadzby pre Inslington, v ktorom sa nachádza obytný dom, ktorý je predmetom  

tejto dane. 



63 

 

Podľa trţnej ceny v apríli roku 1991 túto nehnuteľnosť zaraďujeme do skupiny B 

(viz Tabuľka 10). Kaţdá obec vo Veľkej Británii si sama zvolí, aká veľká bude celková 

táto daň.  

 

Tabuľka 10: Trţné hodnoty nehnuteľností a ich jednotlivé sadzby pre Inslington 

Skupina 

Trţná hodnota 

domu v £ 

(Apríl 1991) 

Suma plynúca 

do Inslingtonu 

na jeho správu 

Suma plynúca 

do Inslingtonu 

na jeho rozvoj 

Celková suma 

dane z obcí pre 

rok 2009/2010 

A Do 40 000 641,25 206,55 847,80 

B 40 001 - 52 000 748,12 240,97 989,09 

C 52 000 - 68 000 855,00 275,40 1 130,40 

D 68 001 - 88 000    961,87 309,82 1 271,69 

E 88 001 - 120 000 1 175,62 378,67 1 554,29 

F 120 001-160 000 1 389,37 447,52 1 836,89 

G 160 001-320 000 1 603,12 516,37 2 119,49 

H 320 001 a viac 1 923,74 619,64   254,38 

Zdroj: Inslington. How much to pay? [online]. 2009 [cit. 2010-02-28]. Dostupné 

z WWW: 

<http://spoxy4.insipio.com/generator/en/www.islington.gov.uk/council/counciltax/how

much.asp>. 

 

 

Celková suma, ktorú poplatník zaplatí za svoj obytný dom nachádzajúci sa v Inslingtone 

je £989,09. Z toho 748,12 libier ide do mestskej rady Inslingston na správu mesta 

Inslingtonu a zvyšných 240,97 libier plynie na rozvoj Inslingtonu, teda 100% výnosnosť 

tejto dane plynie do príslušnej obce, v tomto prípade do pokladne Inslingtonu. 

V prípade, ţe by dom nebol ohodnotený trţnou cenou, o oceňovanie nehnuteľnosti  

sa postará tzv. „Valuation Office Agency“. Ohodnotí nehnuteľnosť na takú sumu,  

aká by zodpovedala jeho trţnej cene v apríli 1991. Ak majiteľ nehnuteľnosti s touto 

sumou nesúhlasí, môţe sa odvolať do šiestich mesiacov odo dňa doručenia výsledku 

ohodnotenia jeho nehnuteľnosti.  
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4.1.3 Porovnanie dane z nehnuteľností v ČR a dane obcí vo Veľkej Británii  

 

Daň z nehnuteľností v Českej republike rovnako ako dane z obcí vo Veľkej Británie 

patria medzi priame dane v obidvoch daňových sústavách. Daň z nehnuteľností sa delí 

na daň z pozemkov a daň zo stavieb, čo naznačuje, ţe je daň uvalená nielen  

na pozemky, ale aj stavby. Zdanenie nehnuteľností vo Veľkej Británie nie je rozdelené 

na samostatné zdanenie pozemkov a stavieb. Dani z nehnuteľnosti v ČR podliehajú 

všetky pozemky a stavby leţiace na území Českej republiky a nachádzajúce  

sa vo vlastníctve fyzických i právnických osôb bez ohľadu na ich bydlisko či sídlo, 

s výnimkou tých, ktoré sú definované v § 4 a § 9 ZDN. Daniam obcí tieţ podliehajú 

všetky pozemky a stavby nachádzajúce sa na území Veľkej Británie. Táto úprava 

odpovedá obvyklému princípu uplatňovanom v medzinárodných zmluvách o zamedzení 

dvojitého zdanenia, ktorý predpokladá zdaňovanie nehnuteľností podľa miesta, 

kde sa nehnuteľnosť nachádza.   

 

Pri dane z nehnuteľností je potreba poznať výmeru jednotlivých pozemkov či stavieb, 

z toho nás ešte zaujíma, o aký druh pozemku či stavby sa jedná. Musíme určiť základ 

dane a sadzbu dane. Pre zvýšenie dane majú významný vplyv aj koeficienty,  

ktorými sa násobí základná sadzba dane, prípadne zvýšená podľa počtu nadzemných 

garáţí, napr. základná sadzba dane za 1 m
2
zastavanej plochy stavby zistenej podľa § 11 

odst. 1 písm. a) aţ e)  ZDN sa zvyšujú za kaţdé ďalšie nadzemné podlaţie podľa § 11 

odst. 2 ZDN. 

Pri dane obcí je naopak treba poznať iba trţnú cenu nehnuteľnosti,  

podľa ktorej je priradená nehnuteľnosť do jednotlivých skupín A aţ H. Rozsah týchto 

skupín zostáva pre jednotlivé krajiny (Anglicko, Wales a Škótsko) bez zmeny  

uţ od roku 1991. Ak ide o nehnuteľnosť postavenú po roku 1991, trţnú cenu určí 

agentúra na to určená v tej istej obci alebo najbliţšie sa nachádzajúcej. 

 

Sadzby dane pre daň z pozemkov a daň zo stavieb je stanovená zákonom č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Narozdiel od toho je sadzba 

dane obcí rozličná pre kaţdú daň obce vyberajúce túto daň. Je to z toho dôvodu, 

ţe kaţdá obec si stanoví vlastné sadzby. Sadzba sa stanovuje na nehnuteľnosť typu D  
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a pre ostatné nehnuteľnosti je dopočítaná ako časť alebo násobok tejto sadzby. 

Nehnuteľnosti s niţšom trţnou hodnotou platia niţšiu daň ako nehnuteľnosti s vyššou 

trţnou hodnotou.  

 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza celkové zhrnutie porovnania dane z nehnuteľností 

v Českej republike a dane obcí vo Veľkej Británii. 

 

Tabuľka 11: Porovnanie dane z nehnuteľností v ČR a dane obcí vo VB 

Česká republika Veľká Británia 

Výmera jednotlivých pozemkov,  

resp. stavieb 
Trţná hodnota nehnuteľností 

Základ dane a sadzba dane podľa zákona  

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,  

ve znění pozdějších úprav 

Sadzba dane stanovená obcou, v ktorej 

sa nachádza nehnuteľnosť 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

4.2 Porovnanie dane dedičskej v Českej republike a Veľkej Británii 

 

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať dedičskou danou v dvoch daňových 

sústavách, a to v daňovej sústave Českej republiky a Veľkej Británie, jej spoločnými 

črtami a rozdielmi v týchto štátoch. Veľká diferencia spočíva v tom, ţe v Českej 

republike existuje okrem dedičskej dane aj darovacia daň, ktorá sa v daňovom systéme 

Veľkej Británii vôbec nenachádza. Darovacia daň je vo Veľkej Británii nahradená 

čiastočne vo forme dedičskej dani. Okrem nadobudnutia majetku dedením sa dedičská 

daň vo VB platí aj v prípade poskytnutia darov alebo fondov, ak darca zomrel  

do siedmich rokoch od poskytnutia darov. 

4.2.1 Dedičská daň v Českej republike 

 

Príklad: 

Dvaja súrodenci - brat a sestra zdedili po: 

a) mamine, 
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b) dedkovi, 

c) strýkovi, 

nehnuteľnosť v cene stanovenej dedičským riadením 3 000 000 Kč, osobný automobil 

v hodnote 600 000 Kč a peniaze v hotovosti 100 000 Kč. Obidvaja súrodenci dedia 

rovným dielom. Zdedený majetok nebol pred nadobudnutím súčasťou obchodného 

majetku zostaviteľa. Zostaviteľ nemal ţiadne dlhy, náklady spojené s pohrebom činia 

20 000 Kč, odmena a výdaje spojené s notárom v riadení o dedičstvo činia 7 000 Kč. 

 

Riešenie: 

Základom dedičskej dane je cena majetku nadobudnutého jednotlivým dedičom. 

Pri stanovovaní daňovej povinnosti sa poplatníci členia podľa príbuzenského vzťahu  

do troch skupín podľa § 11 ZDDPN: 

 do I. skupiny  sa radia príbuzní v rade priamej a priatelia, 

 do II. skupiny patria jednak príbuzní v rade pobočnej (súrodenci, synovci, 

netere, strýkovia a tety), jednak manţelia detí (zať a nevesta), deti manţela, 

rodičia manţela, manţelia rodičov a osoby, ktoré so zostaviteľom ţili najmenej 

po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, 

 do III. skupiny patria ostatné fyzické osoby a právnické osoby.  

 

Oslobodenie od dane dedičskej je definované v § 19 odst. 1, ktoré hovorí,  

ţe od dane dedičskej je oslobodené nadobudnutie majetku dedením, pokiaľ k nemu 

dochádza medzi osobami zaradenými v I. a II. skupine. 

 

a) Matka sa nachádza v I. skupine, takţe všetok nadobudnutý majetok dedením 

je od dane plne oslobodený. 

b) Dedko sa nachádza v II. skupine, pre ktorú platia rovnaké podmienky 

pre zdedený majetok - tieţ je oslobodený. 

c) Strýko sa nachádza v III. skupine, v ktorom takto nadobudnutý majetok  

uţ nie je plne oslobodený. V nasledujúcej tabuľke je preto vypočítaná dedičská 

daň pre tento prípad (viz Tabuľka 12). 
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Tabuľka 12: Výpočet dedičskej dane v Českej republike 

Majetok, ktorý je 

predmetom dedenia 

Polovica ceny 

stanovej 

v dedičskom 

riadení 

Oslobodenie Základ dane 

Nehnuteľnosť 1500 000 Kč - 1 500 000 Kč 

Hnuteľná vec osobnej potreby 

(osobný automobil) 
300 000 Kč 20 000 Kč 280 000 Kč 

Peňaţné prostriedky 

(hotovosť) 
50 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 

Celkom (zaokrúhlené na celé 

sto koruny hore) 
1 850 000 Kč - 1 810 000 Kč 

Polovica nákladov spojených 

s pohrebom a dedičským 

riadením u kaţdého z dedičov 

(20 000 + 7 000) /2 = 13 500 Kč 

Výpočet pomeru nákladov 

u kaţdého dediča 
1 810 000/ 1 850 000 = 0,978378 

Primerané náklady spojené 

s pohrebom a dedičským 

riadením v celých Kč 

13 500 Kč x 0,978378 = 13 208 Kč 

Základ pre výpočet dane 

dedičskej 
1 810 000 – 13 208 = 1 796 792 Kč 

Zaokrúhlenie základu dane 

na celé sto koruny hore 
1 796 800 Kč 

Sadzba dane pre III. skupinu 

pri základe dane 1mil. - 2. mil. 
70 000 + 9% zo základu presahujúci 1 mil. Kč 

Daň dedičská vynásobená 

koeficientom 0,5 (zaokrúhlenie 

na celé koruny hore) 

70 000 + 71 712 = 141 712 Kč 

141 712 Kč x 0,5 = 70 856 Kč 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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4.2.2 Dedičská daň vo Veľkej Británii 

 

Dedičská daň vo Veľkej Británii sa vzťahuje nielen na bezplatné nadobudnutie majetku 

zosnulého, ale tieţ sa vzťahuje i na poskytnutie darov alebo fondov, a to vtedy, ak darca 

zomrel do siedmich rokoch od poskytnutia daru. 

 

Príklad: 

Výpočet dane dedičskej, pričom Jack Wilson zomrel dňa 11. decembra 2009.  

Počas svojho ţivota daroval nasledujúce dary: 

1) 6. júna 1999  daroval svojej dcére auto v hodnote £50 000, 

2) 18. apríla 2005 dal dar vnučke k jej prvým narodeninám v hodnote £8 500,  

ktoré boli vloţené na jej zverenecký fond, 

3) 4. mája 2006 daroval synovi na svadbu peniaze v hodnote £50 000 a 

4) 1. januára 2009 daroval charite hotovosť v hodnote £15 000. 

 

Riešenie: 

Ak ide o prvý dar v príslušnom zdaňovacom období, od hodnoty tohto daru zníţeného 

o zľavy sa odpočíta za príslušné zdaňovacie obdobie čiastka £ 3 000  

(stĺpec AE pre súčasný rok, viz Tabuľka 13). 

Ak v predchádzajúcom zdaňovacom období darca nedaroval ţiadny dar, odpočíta  

sa zase čiastka £3 000. (stĺpec AE za predošlý rok, viz Tabuľka 13). 

Na dary na svadbu sú zľavy, napr. ak darcom, resp. darcami sú rodičia a príjemcami 

daru ich deti, je tam zľava £ 5 000. Preto pri dare na svadbe od otca synovi odčítame  

od celkovej hodnoty daru £5 000 (£50 000 -  £5 000 =  £45 000). 

Ak by darcami boli starí rodičia, ktorí niečo darujú svojim vnúčatám, bude tam zľava 

£2 500.
71

 

 

Do stĺpca hodnota pred AE (viz Tabuľka č. 13) sa napíše čiastka daru zníţená o zľavy. 

Ak ţiadne zľavy si darovaný nemôţe uplatniť, napíše sa tam celá hodnota daru. 

                                                 

71
 MELVILLE, A. Taxation. Finance Act 2009. 15. vydanie 2009. 626 s. ISBN 978-0-273-73015-6.  

     s. 339-340. 
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Od hodnoty pred AE sa odpočítajú čiastky uvedené v stĺpcoch AE pre súčasný rok a AE 

za predošlý rok a hodnotu, ktorá nám vyjde napíšeme do posledného stĺpca nasledujúcej 

tabuľky (viz Tabuľka 13). 

. 

Tabuľka 13: Výpočet dedičskej dane vo VB 

Zdaňovacie obdobie 
Hodnota 

pred AE 

AE pre 

súčasný rok 

AE za 

predošlý 

rok 

Hodnota 

pred AE 

1999-2000 

1) Dar dcére 50 000 3 000 3 000 44 000 

2005-2006 

2) Dar  vnučke 

k narodeninám 
8500 5 500 3 000 0 

2006-2007 

3) Dar synovi na 

svadbu 
45 000 3 000 - 42 000 

2008-2009 

4) Dar charite - - - - 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

1) Dcéra si uplatnila dve zľavy, na ktoré mala právo, pretoţe v príslušnom 

zdaňovacom období, tj. 1999-2000 to bol prvý, a zároveň otcov jediný dar  

v tomto zdaňovacom období. Druhú zľavu £3 000 si dcéra uplatní za to, ţe otec 

v predchádzajúcom zdaňovacom období, tj. 1998-1999 nič nedaroval. 

 

Hrubá hodnota dane preto bude:    £50 000 

                                                                    - £3 000 

                                                                    - £3 000 

                                                        £44 000 

Záver č. 1: Z dôvodu, ţe dcére dal otec dar 6. júna 1999, a to je viac ako  

7 rokov od jeho smrti, preto tento dar nie je predmetom dedičskej dane. 
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2) Dar vnučke v hodnote £6 500 sa uţ nachádza v období siedmych rokov  

pred smrťou darcu (rok 2005). Uplatnili sme zľavu £3 000 z dôvodu prvého daru 

v zdaňovacom období 2005-2006 a taktieţ zľavu £2 500, pretoţe to daroval 

vnučke jej starý otec. Od tejto čiastky sme ešte odrátali ďalších £3 000 

pre neuplatnenie ţiadneho daru v predchádzajúcom zdaňovacom období.  

Záver č. 2: Základ dane nám po odrátaní zliav z hrubej hodnoty základu dane 

vyšiel nula. 

 

3) Hrubá hodnota tohto daru je £42 000. V období od 12. júna 1999 do 11. júna 

2006 bola stanovená jednotná sadzba dane, bez ohľadu na výšku daru 40%. 

 

ZD: £42 000 x 40 % = £16 800 

 

V nasledujúcej tabuľke je určené percentuálne zníţenie základu dane v závislosti 

na dĺţku doby medzi darovaním nejakého daru a smrťou darca. 

 

           Tabuľka 14: Percentuálne zníţenie základu dane 

Doba medzi darovaním a smrťou 

darcu 

Percentuálne zníţenie základu 

dane 

3 roky alebo menej 0% 

3 - 4 roky 20% 

4 - 5 rokov 40% 

5 - 6 rokov 60% 

6 - 7 rokov 80% 

          Zdroj: MELVILLE, A. Taxation. Finance Act 2009. 15. vydanie 2009. 626 s. 

          ISBN 978-0- 273-73015-6. s. 514. 

 

         Jack Morisson zomrel dňa 6. decembra 2009 a daroval peniaze svojmu synovi  

         11. júna 2006. Z toho vyplýva, ţe doba medzi poskytnutým daru a smrťou darcu  

         je viac ako 3 roky. Preto pouţijem sadzbu 20% z predchádzajúcej tabuľky. 

          

         £16 800 x 20% = £3 360 
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         Záver č. 3: Výsledná daňová povinnosť:  £16 800- £3360 = £13 440 

      

4) Dar charite je vţdy oslobodený od dedičskej dane. 

Záver č. 4: Dar charite nepodlieha zdaneniu, je od dane oslobodený, daňová 

povinnosť tu nenastane. 

 

Záver č. 5: Celková dedičská daň bude v tomto prípade zo všetkých darov 

poskytnutých darcom iba výsledná daňová povinnosť z daru poplatníka synovi 

na jeho svadbu, a to £13 440. 

 

4.2.3 Porovnanie dedičskej dane v ČR a Veľkej Británii  

 

Dedičská daň v Českej republike patrí medzi priame dane, pričom vo Veľkej Británii  

by sme ju našli medzi nepriamymi daňami.  

Predmetom dane dedičskej v Českej republike je podľa § 3 odst. 1 ZDDPN iba majetok 

nadobudnutý dedením, pričom vo Veľkej Británii sú to okrem majetku nadobudnutým 

dedením aj prevody majetku uskutočnené 7 rokov pred úmrtím zostaviteľa.  

Čiastočne sa tým nahrádza darovacia daň, ktorá v daňovej sústave Veľkej Británii zatiaľ 

neexistuje. 

V Českej republike zaraďujeme poplatníkov dane do troch skupín, pričom I. a II. 

skupina podľa § 19 odst. 1 ZDDPN so sebou nesie výhody v podobe plného 

oslobodenia majetku nadobudnutého dedením. Poplatníci nachádzajúci sa v III. skupine 

si oslobodia zase podľa § 19 odst. 2 písm. a) ZDDPN hnuteľný majetok osobnej potreby 

u fyzických osôb, pokiaľ cena tohto majetku neprevyšuje u osôb III. skupiny 20 000 Kč 

u kaţdého poplatníka a podľa § 19 odst. 2 písm. b) ZDDPN napr. vklady na účtoch 

u bánk,  Oslobodenie sa tieţ týka nadobudnutia čiastok, ktoré sa podľa zákona 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o zmenách niektorých zákonov 

súvisiacich s jeho zavedením stavajú predmetom dedičstva. Toto oslobodenie  

je vymedzené v § 19 odst. 2 písm. c). 

Vo Veľkej Británii nezaraďujeme poplatníkov do skupín, ale existujú tam rôzne zľavy, 

napr. ak daruje rodič svojmu dieťaťu dar na svadbu, od základu dane sa odpočíta 

hodnota £5 000. 
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Pre súhrnné zopakovanie a lepšiu prehľadnosť sú tieto  rozdiely uvedené v nasledujúcej 

tabuľke (viz Tabuľka 15) . 

 

Tabuľka 15: Rozdiely dani dedičskej v Českej republike a Veľkej Británii  

Dedičská daň Česká republika Veľká Británia 

V daňovom systéme 

príslušnej krajiny patria 

medzi: 

Priame dane Nepriame dane 

Predmet dane 
Majetok nadobudnutý 

dedením 

Majetok nadobudnutý 

dedením + prevody 

majetku uskutočnené 7 

rokov pred smrťou 

zostaviteľa 

Rozdelenie do skupín 

poplatníkov 
3 skupiny poplatníkov 

Ţiadne skupiny 

poplatníkov 

 

Oslobodenia, resp. zľavy 

III. skupina- oslobodenia 

podľa  

§ 19 odst. 2 ZDDPN 

          Rôzne zľavy 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

 

4.3 Porovnanie dani z pridanej hodnoty v Českej republike a Veľkej  

Británii 

 

Daň z pridanej hodnoty v obidvoch krajinách, tj. v Českej republike a Veľkej Británii 

patrí medzi nepriame dane. V Českej republike bola zavedená od 1. januára 1993, 

vo Veľkej Británii uţ skôr, a to od roku 1973, pričom dnešné DPH vo Veľkej Británii  

sa riadi legislatívou zaloţenou v roku 1994- „Value Addes Tax Act 1994 (VATA 

1994)“.
72
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4.3.1 Daň z pridanej hodnoty v Českej republike 

  

Pre stanovenie DPH je dôleţité vymedzenie miesta a uskutočnenia zdaniteľného 

plnenia. 

Miesto zdaniteľného plnenia 

Miesto zdaniteľného plnenia je rozhodujúce pre posúdenie, či plnenie podlieha dani 

v tuzemsku alebo nie. Pokiaľ je miesto zdaniteľného plnenia v tuzemsku, potom toto 

plnenie podlieha u platiteľa dane na výstupu, poprípade je oslobodené od dane 

bez nároku alebo s nárokom na odpočet. Ak je miesto plnenia mimo tuzemsko,  

daň sa podľa ZDPH v Českej republike neuplatní, ale platiteľovi môţe vzniknúť 

povinnosť priznať a zaplatiť daň v krajine, kde je miesto plnenia.   

 

Miestom zdaniteľného plnenia je napr. u dodania zboţia bez odoslania alebo prepravy 

miesto, kde sa zboţie nachádza v dobe, kde sa dodanie uskutočňuje. Ak je dodanie 

zboţia spojené s prepravou alebo odoslaním zboţia, je miestom plnenia miesto,  

kde sa preprava alebo odoslanie zboţia začína uskutočňovať. V prípade, ţe je dodanie 

zboţia spojené s jeho inštaláciou alebo montáţou, je miestom plnenia miesto,  

kde je zboţie inštalované alebo zmontované.
73

 

 

Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia 

Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia je rozhodujúci pre vznik daňovej povinnosti. 

Platiteľ je povinný priznať daň na výstupe  ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia 

alebo ku dňu prijatia platby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastala skôr. Platiteľ, 

ktorý nevedie účtovníctvo alebo robí preúčtovanie zboţia alebo sluţieb súvisiacich 

s nájmom, je povinný priznať daň na výstupe vţdy ku dňu uskutočnenia zdaniteľného 

plnenia. Priznanú daň uvádza platiteľ do daňového priznania za zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom mu vznikla povinnosť priznať daň
74

. 
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Zdaniteľné plnenie sa povaţuje za uskutočnené, napr. pri predaji zboţia podľa kúpnej 

zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia.
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4.3.2 Daň z pridanej hodnoty vo Veľkej Británii 

 
 

Príklad: 

Josh je štvrťročným platiteľom dane z pridanej hodnoty od 01.01.2009. Počas štvrťroka 

od 01. 01. 2010 do 31. 03. 2010 mal nasledujúce operácie (viz Tabuľka 16). 

Vypočítajte daň z pridanej hodnoty, ktorú bude musieť Josh zaplatiť HMRC  

za tento štvrťrok, keďţe je štvrťročným platiteľom DPH. 

 

Tabuľka 16: Zadanie príkladu na výpočet DPH vo Veľkej Británii 

DAŇ NA VÝSTUPE 

Zboţie zdaňované základnou sadzbou £ 120 000 

Zboţie zdaňované nulovou sadzbou £ 80 000 

Zboţie nepodliehajúce DPH £ 50 000 

DAŇ NA VSTUPE 

Zboţie podliehajúce DPH £ 7 500 

Zboţie oslobodené od dane £ 8 500 

Nepriradené £ 12 000 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Riešenie: 

DAŇ NA VÝSTUPE 

 Zboţie zdaňované základnou sadzbou: 

            £ 120 000 x 17,5% = £ 21 000 

 Zboţie zdaňované nulovou sadzbou: 

            £ 80 000 x 0 % = £ 0 

                                                 

75
 GALOČÍK, S. a PAIKERT, O. DPH 2009. Výklad s příklady. 5. vydanie 2009. 256 s.  

     ISBN 978-80-247-2804-9.  s. 47-74. 
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 Zboţie nepodliehajúci DPH: 

            £50 000 => keďţe toto zboţie nepodlieha DPH, nezdaňuje sa vôbec. 

 

Záver č. 1: Celková daň na výstupe sa rovná £ 21 000. 

 

DAŇ NA VSTUPE 

 Zboţie podliehajúce DPH: 

            £ 7 500 

 Zboţie oslobodené od DPH: 

            £ 8 500 

 Nepriradené: 

            Pri nepriradenom zboţí sa postupuje podľa vzorca: 

 

    

 

             Vzorec 1: Výpočet dani na vstupe vo Veľkej Británii       

              Zdroj: Vlastné spracovanie.     

 

            

 0,80
5000080000120000

80000  + 120000


   

             0,80 x 12 000 = 9 600 => Daň na vstupe nepriradeného zboţia je £9 600. 

Záver č. 2: Celková daň na vstupe sa rovná: £ 7 500 + £ 9 600 = £ 17 100 

 

Daň z pridanej hodnoty vypočítame podľa vzorca:  

 

 

        Vzorec 2: Výpočet dane z pridanej hodnoty vo Veľkej Británii 

        Zdroj: MELVILLE, A. Taxation. Finance act 2009. 15. vydanie 2009. 626 s.   

        ISBN 978-0-273-73015-6. s. 469. 

 

Daň na výstupe £ 21 000 – daň na vstupe £ 17 100 = £ 3 900 

Záver č. 3: Výsledná daňová povinnosť tohto štvrťročného platiteľa je £ 3 900. 

     Nepriradená daň na vstupe x Hodnota zdaniteľného zboţia 

              Súčet hodnôt všetkých poloţiek v dani na výstupe 

  

Daň na výstupe – daň na vstupe 
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4.3.3 Porovnanie dani z pridanej hodnoty v ČR a Veľkej Británii  

 

V subjektu, predmetu a základu dane sa DPH v týchto krajinách moc výrazne 

neodlišuje, sú takmer totoţné. Zásadný rozdiel nastáva pri sadzby dane, Česká republika 

vyuţíva dva stupne sadzby, a to základnú sadzbu a zníţenú sadzbu. Veľká Británia 

 má trojstupňovú sadzbu - základnú sadzbu, zníţenú sadzbu a nulovú sadzbu. V Českej 

republike nastali zmeny vo výške základnej sadzby dane v roku 2010 oproti roku 2009, 

z 19% sa zvýšila na 20%. Zníţená sadzba sa tieţ zmenila z 9% na 10%. Vo Veľkej 

Británii sa DPH zvyšovalo - základná sadzba 15%, ktorá platila od 1.decembra 2008  

do 31. decembra 2009 sa zvýšila na súčasnú hodnotu 17,5%.  

K DPH sa musí zaregistrovať vo Veľkej Británii právnická alebo fyzická osoba,  

ktorej obrat za posledných 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov prekročil  

£68 000 alebo si myslí, ţe čoskoro tento limit prekročí.
76

 Naopak k DPH na území 

Českej republiky sa musí podľa § 96 ZDPH zaregistrovať pri prekročení výšky obratu 

1 000 000 Kč. 

 

Tabuľka 17: Rozdiely dane z pridanej hodnoty v Českej republike a Veľkej 

Británii 

 Česká republika Veľká Británia 

Subjekt dane 
V zásade rovnaký- dôsledok implementácie 

smernice Rady č.2006/112/ES 
Predmet dane 

Základ dane 

Sadzba dane za rok 2009 

(za rok 2010) 

Základná sadzba 19% 

(20%) 

Základná sadzba 15% 

(17,5%) 

Zníţená sadzba 9% (10%) 

Zníţená sadzba 5% 

(5%) 

Nulová sadzba 0% 

Obrat pre povinnú registrácia 1 000 000 Kč £68 000 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

                                                 

76
 HM Revenue & Customs. Introduction to VAT. [online]. 2009 [cit. 2010-01-14]. Dostupné z WWW:   
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5. Záver 

 

V rámci práce bolo poukázané na spoločné črty a rozdiely daňových sústav Českej 

republiky a Veľkej Británie. 

 

Daňové sústavy Českej republiky a Veľkej Británie sa líšia v mnohých smeroch. 

Jednak v štruktúre jednotlivých daní tvoriacu daňovú sústavu, jednak v zdaňovacom 

období. 

  

V oblasti priamych daní pozostáva daňová sústava Českej republiky z dvoch skupín, 

a to z dane z príjmov a majetkových daní. Medzi dane z príjmov zaraďujeme daň 

z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb. K majetkovým daniam 

zase patrí darovacia daň, dedičská daň, daň z nehnuteľností, daň z prevodu 

nehnuteľností a cestná daň. 

Daňová sústava Veľkej Británie má medzi priamymi daňami zaradené tieţ dane 

z príjmov. Ďalšie dane sú daň z kapitálových príjmov, príspevok na sociálne poistenie 

a dane obcí. 

 

Nepriame dane v obidvoch daňových sústavách sú takmer totoţné z dôvodu členstva 

obidvoch krajín v Európskej únie, pričom bola zjednotená legislatíva najmä v oblasti 

spotrebnej dane a dani z pridanej hodnoty. Vo Veľkej Británii patria medzi nepriame 

dane ešte kolkové dane a dedičská daň, ktorá je v Českej republike priradená medzi 

priame dane. 

 

Ďalší rozdiel je v zdaňovacom období. Zdaňovacie obdobie vo Veľkej Británii nie je 

rovnaké ako v iných európskych krajinách. Trvá od 6. apríla do 5. apríla budúceho roku 

u všetkých daní okrem dani z príjmov právnických osôb, ktoré trvá zase od 1. apríla 

jedného roka do 31. apríla nasledujúceho roka. Pri písaní bakalárskej práce som preto 

pouţívala u Veľkej Británii zdaňovacie obdobie 2009/2010 a v Českej republike 

som pouţívala zákony platné pre rok 2009. 
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Pri porovnávaní dane z príjmov fyzických osôb som prišla k záveru, ţe dane z príjmov 

fyzických osôb sú v obidvoch krajinách podobné štruktúrou i určením subjektu dane. 

Rozdiel nastáva pri určení predmetu dane, kedy v Českej republike podľa § 3 ZDP  

sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb okrem príjmov zo závislej činnosti, 

príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmov z prenájmu 

a ostatných príjmov, aj príjmy z kapitálového majetku. Vo Veľkej Británii však existuje 

okrem dane z príjmov fyzických osôb aj daň z kapitálových príjmov. Táto daň patrí 

rovnako ako daň z príjmov fyzických osôb v Českej republike medzi priame dane. 

Sadzby dane sú takisto v nesúlade. V Českej republike je príjem zdaňovaný jednotnou 

nominálnou sadzbou 15%, vo Veľkej Británii je sadzba dane rozdelená do troch pásiem 

- začiatočná sadzba pre úspory 10% (pre príjem v hodnote £0 - £2 440), základná 

sadzba 20% (£2 441 - £37 400) a zvýšená sadzba 40% (£37 401 a viac). 

 

Daň z príjmov právnických osôb patrí medzi priame dane v obidvoch daňových 

sústavách. Rovnako ako u dani z príjmov fyzických osôb, je subjekt a predmet dane 

rovnaký aţ na sadzby. V Českej republike poznáme pri zdaňovaní právnických osôb  

iba jednu sadzbu a tá pre rok 2009 činila 20% (v roku 2010 sa zníţila na 19%). 

Vo Veľkej Británii sa vyuţívajú dve sadzby - 21% pre malé spoločnosti, ktorých zisk 

neprekročil £300 000 a 28% sadzba pre veľké spoločnosti, ktorých zisk prekročil 

£1 500 000. Existuje aj špeciálna sadzba 20% pre podielové fondy a investičné 

spoločnosti.  

 

Daň z nehnuteľností je v Českej republike rozdelená na dve dane, a to daň zo stavieb 

a daň z pozemkov, čo naznačuje, ţe daň je uvalená nielen na stavby, ale aj pozemky. 

Zdanenie nehnuteľností vo Veľkej Británie nie je rozdelené na samostatné zdanenie 

pozemkov a stavieb – dane obcí. Zvláštnosťou týchto daní je, ţe výnos z nich nie je 

príjmom štátneho rozpočtu, ale celý výnos plynie do rozpočtu obcí, v ktorých katastroch 

sa príslušné nehnuteľnosti nachádzajú. Pri výpočte dani z nehnuteľností v Českej 

republike sa riadime sadzbou dane stanovenou v ZDN, pričom vo Veľkej Británii  

si kaţdá obec určuje veľkosť vyberanej dane. Z toho vyplýva, ţe táto daň je rozličná  

pre kaţdú obec, ktoré vyberajú túto daň.  
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Daň z pridanej hodnoty je typom nepriamej dani, ktorá je veľmi vyuţívaná najmä 

v členských štátoch európskej únie. Rovnako ako v Českej republike, tak aj vo Veľkej 

Británii je táto daň doplnená spotrebnými daňami, ktoré sú uplatnené na vybraté 

výrobky spotrebného charakteru. V obidvoch krajinách je táto daň v súlade  

so smernicami Európskej únie. Všetky členské štáty Európskej únie boli zaviazané 

transportovať nové smernice - Smernicu Rady č. 2008/8/ES, Smernicu Rady  

č. 2008/9/ES a Smernicu Rady č. 2008/117/ES do svojej národnej legislatívy a to tak, 

aby nadobudli účinnosť od 1. januára 2010. Je zrejmé, ţe spoločné črty dane z pridanej 

hodnoty v obidvoch členských krajinách Európskej únie sú nielen v predmetu dane,  

ale aj subjektu dane. Rozdielne sú iba úrovne sadzieb v jednotlivých krajinách.  

Kým v Českej republike sa vyuţívajú dve sadzby, základná 19% pre rok 2009  

(20% pre rok 2010) a zníţená 9% pre rok 2009 (10% pre rok 2010), vo Veľkej Británii 

sa vyuţívajú tri sadzby - základná 17,5%, zníţená 5% a nulová. Posledná zmienená  

sa vzťahuje na knihy, noviny, potraviny, hudobné nosiče, oblečenie, hromadnú prepravu 

osôb, lieky, atď. 

 

Spotrebné dane sú selektívne dane, ktoré v rámci Európskej únie, sú harmonizované 

podobne ako všeobecná daň zo spotreby – daň z pridanej hodnoty. Smernicami 

Európskej únie je pevne stanovené, čo povinne musí byť predmetom spotrebnej dane, 

a čo naopak spotrebným daniam podliehať nemôţe. Pre jednotlivé skupiny zboţia 

sú zároveň stanovené minimálne sadzby dane, ktoré obidve krajiny dodrţujú.  

Z toho vyplýva, ţe spotrebné dane sú v obidvoch krajinách takmer totoţné.  

Keďţe je stanovený predmet zdanenia, nemôţu podliehať tejto dani v obidvoch 

krajinách iné komodity ako minerálne oleje, alkohol, alkoholické nápoje a tabakové 

výrobky. Sadzby dane sú však rozličné, pretoţe si ich kaţdá krajina môţe určiť. 
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8. Zoznam pouţitých skratiek a symbolov 

 

Atď. A tak ďalej 

ČR Česká republika 

DIČ Daňové identifikačné číslo 

DP Daňové priznanie 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

DPFO Daň z príjmov fyzických osôb 

DPPO Daň z príjmov právnických osôb 

DZD Dílčí základ dane 

FO Fyzická osoba 

HMRC HM Revenue and Customs 

Kč České koruny 

Napr. Napríklad 

Odst. Odstavec 

OSVČ Osoba samostatne zárobkovo činná 

Písm. Písmeno 

PO Právnická osoba 

PSDP Posledná známa daňová povinnosť 

SZDZ Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia 

VB Veľká Británia 

ZD Základ dane 

ZDDPN 

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 

darovací a dani z převodu nemovitostí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

ZDN 
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 

ve znění pozdějších předpisů. 

ZDP 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších úprav 
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ZDPH 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

ZDS 
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve 

znění pozdějších předpisů 

ZOP 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňovaní 

majetku, ve znění pozdějších předpisů 

ZSDP 
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní  

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

ZO Zdaňovacie obdobie 

£ Libra 

§ Paragraf 

 

 


