
 

 



 

 



 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování právnických osob v České 

republice a ve Švédsku. Hlavním cílem je poté srovnat systém zdaňování příjmů 

v těchto dvou zemích a stanovit výši daňové povinnosti u dvou modelových poplatníků.  

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis is dealing with a comparison of tax on corporate income in the 

Czech Republic and Sweden. Mein task is to compare taxation of individuals in both of 

the countries and to calculate total tax liability of a particular taxpayer. 
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Úvod 

 

Ubi societas, ibi collectae – kde je společnost, tam jsou daně. Skutečně se, již od 

samého počátku, v organizované lidské společnosti vedle závazných pravidel chování 

objevují i daně. Samozřejmě v minulosti nešlo o daně v jejich dnešní podobě, ale byly 

to dobově a geograficky podmíněné formy plnění obyvatelstva vůči rozvíjející se a 

upevňující se státní moci.
1
 

 

Daně jsou součástí lidské společnosti již po staletí. Svůj prvopočátek mají již 

v otrokářské společnosti (starý Egypt, antický Řím, Řecko), kde existovaly v podobě 

odvodů státu. V dnešní době se s nimi setkáváme denně ať už jako spotřebitelé, či jako 

zaměstnanci nebo korporace.
2
 

 

Vše musí zákonitě v průběhu času projít jistým vývojem, proto se i daně v průběhu 

staletí postupně vyvíjely. V každém státě se daně vyvíjely různě. Proto se tato 

bakalářská práce zabývá komparací daňových soustav se zaměřením na zdaňování 

příjmů právnických osob, konkrétně v České republice a ve Švédsku.  

 

Jelikož je více typů právnických osob, jejichž zdanění se liší, zaměřuje se autorka na 

právnické osoby, které byly založeny za účelem dosahování zisku a jsou rezidenty 

daných států. 

 

Srovnání s jedním ze severských států se přímo nabízí, jelikož jsou tyto státy známé 

velmi vysokým daňovým zatížením
3
 a i jejich státní zřízení se liší. Ač jsou obě země 

demokratické, Česko je republikou, kdežto Švédsko je konstituční monarchií. 

 

Konkrétně Švédsko se jako země s dlouho a hluboce zakořeněnou tradicí sociálního 

státu stalo zemí s mírou zdanění, která je jednou z nejvyšších na světě. Od roku 2006 se 

                                                
1 STARÝ, M. a kolektiv. Dějiny daní a poplatků.  1. vydání. Praha: PBtisk, s.r.o., 2009. 207 s. ISBN 978-

80-87109-15-1. 
2 tamtéž 
3 FOUCHÉ, G. Where tax ges up to 60 per cent, and everybody’s happy paying it. [online]. Vydáno: 2008 

[cit. 2013-11-07]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/money/2008/nov/16/sweden-tax-burden-
welfare. 
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však vláda snaží řadou reformních kroků daňové zatížení snížit, jelikož je švédský 

daňový systém relativně složitý a je předmětem kritiky OECD jak co do struktury, tak 

celkové výše daňové kvóty.
4
 

 

Bakalářská práce se skládá z několika dílčích částí. V první části bude zmíněna obecná 

charakteristika srovnávaných zemí – České republiky a Švédska. Okrajově se tato část 

dotkne i posouzení důležitosti daně z příjmů právnických osob ve smyslu inkasa 

daňových příjmů do veřejných rozpočtů. 

 

Druhá část se bude zabývat daňovými soustavami daných zemí. Návazná třetí část bude 

již konkrétně zaměřena na daň z příjmů právnických osob a algoritmus výpočtu daně 

z příjmů právnických osob spolu s prostředky daňové optimalizace. 

 

Návrhovou část potom tvoří modelové příklady poplatníků.  

                                                
4 Švédsko: Finanční a daňový sektor. [online]. 2013. [cit. 2013-11-07]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/svedsko-financni-a-danovy-sektor-19253.html#sec1. 
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Cíle bakalářské práce 

 

Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat systém zdaňování příjmů právnických osob 

v České republice a ve Švédsku. 

 

Dílčími cíli souvisejícími s naplněním stěžejního cíle jsou provedení srovnání obou 

zemí z pohledu vlivu daní na jejich ekonomiku, srovnání jejich daňových soustav a 

následně srovnání relevantní právní úpravy dopadající na zdaňování příjmů právnických 

osob. 

 

Metodika  

 

Nejvíce využívanou metodou, která je zde využita, je metoda komparace – srovnávání. 

Díky této metodě jsou zachyceny rozdíly a shody v daných daňových soustavách a ve 

zdaňování příjmů právnických osob.
5
 

 

Druhou metodou, která je zde využita, je analýza. Takto velké množství informací je 

nutné rozdělit do menších celků, které přispějí k lepší orientaci v problému a k lepšímu 

pochopení daného tématu. Toto je využito hlavně při popisu daňových soustav obou 

zemí a při popisu zdaňování příjmů právnických osob v České republice a ve Švédsku.
6
 

 

V bakalářské práci jsou následně ještě využívány tyto metody: metoda konkretizace a 

metoda zobecňování. Konkretizace souvisí hlavně s výpočtem daňové povinnosti 

konkrétních daňových poplatníků. V závěru práce se poté zobecňuje, čili se vyvozují 

obecné závěry ze získaných informací, například u návrhů daňové optimalizace 

daňových poplatníků.
7
 

 

                                                
5 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena; jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1. vyd. Brno – 

Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 80-7204-384-X. 
6 tamtéž 
7 tamtéž 
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1 Obecná charakteristika zemí 

 

Tato kapitola bude věnována obecným informacím o České republice a Švédsku. 

 

1.1  Česká republika 

 

V úvodní tabulce jsou popsány základní údaje o České republice. 

 

Tabulka 1: Základní údaje o České republice (vlastní zpracování dle Českého statistického úřadu)
8
 

Oficiální název státu Česká republika 

Rozloha 78 867 km
2 

Počet obyvatel 10 512 419 (k 1. 1. 2014)
9
 

Úřední jazyk Čeština 

Státní zřízení Parlamentní republika 

Měna Koruna česká (Kč) 

 

„Česká republika je svrchovaný, jednotný, a demokratický právní stát založený na úctě 

k právům a svobodám člověka a občana. Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji 

prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“
10

 

 

Hlavou státu je prezident (v současnosti Miloš Zeman), který je v České republice volen 

od roku 2013 přímou volbou. Zákonodárná moc pak náleží Parlamentu a vrcholným 

orgánem moci výkonné je vláda. Moc soudní náleží nezávislým soudům a Ústavnímu 

soudu.
11

 

 

Z titulu své funkce se poté stará o změny a dodatky v daňových zákonech především 

orgán moci zákonodárné. Návrhy daňových zákonů či jejich dodatků může podat: 

 poslanec, 

                                                
8 Vlastní zpracování s využitím Český statistický úřad. [online]. Vydáno: 2014 [cit. 2014-11-07]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/. 
9 Počet obyvatel v okresech soudržnosti, krajích a okresech k 1. 1. 2014. [online]. 2014. [cit. 2014-11-07]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/BC00299002/$File/1300721401.pdf 
10 Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky ze dne 1. 1. 1993. 
11 tamtéž 
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 skupina poslanců, 

 senát (jako celek) 

 vláda, 

 krajské zastupitelstvo nebo zastupitelstvo hlavního města Prahy.
12

 

 

Naopak o zrušení daňových zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení (jsou-li 

v rozporu s ústavním pořádkem) rozhoduje Ústavní soud.
13

 

 

Daňového poplatníka potom před sporným rozhodnutím správce daně chrání nezávislé 

soudy.
14

 

 

Prostřednictvím správního soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním 

právům fyzických a právnických osob. Problematika daní je častým předmětem 

soudního přezkoumání.
15

 

 

Soudy ve správním soudnictví rozhodují především o: 

 žalobách proti rozhodnutí vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci 

výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo 

právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o 

právech a povinnostech fyzických osob v oblasti veřejné správy,  

 ochraně proti nečinnosti správního orgánu, 

 ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu.
16

 

 

                                                
12 Přijímání zákonů – legislativní proces v Poslanecké sněmovně. [online]. [cit. 2014-11-07]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=173. 
13 Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky ze dne 1. 1. 1993. 
14 tamtéž 
15 Finanční úřad lze žalovat. [online]. 2014 [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: 

http://www.rsmk.estranky.cz/clanky/financni-urady---obrana/financni-urad-lze-zalovat.html. 
16 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ze dne 21. 3. 2002. 
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1.2 Švédsko 

 

V úvodní tabulce jsou popsány základní údaje o Švédsku. 

 

Tabulka 2: Základní údaje o Švédsku (vlastní zpracování)
17

 

Oficiální název Švédské království 

Rozloha 449 964 km
2 

Počet obyvatel 9 631 261 (k 1. 1. 2014) 

Úřední jazyk Švédština 

Státní zřízení Konstituční monarchie 

Měna Švédská koruna (SEK) 

 

Současný vladař král Carl XVI. Gustaf (od roku 1973) nemá žádnou politickou moc a 

neúčastní se žádných politických aktivit. Jeho povinností je reprezentovat Švédsko a 

účastnit se hlavně státních ceremoniálů a zastává státnické funkce.
18

 

 

Přestože je Švédsko konstituční monarchií, vládně v něm lid. Právě vláda lidu je 

základem švédské parlamentní demokracie. Každý také může kontrolovat, jak politici a 

veřejná správa uplatňuje svoji moc. Občané Švédska mohou ovlivňovat politické dění i 

jinak. Například účastí v referendech, připojením se k politické straně nebo komentovat 

vyjádření a správy, které Vláda vydá.
19

 

 

Všeobecné volby se konají každé čtyři roky. Každý občan má právo jít volit a ovlivnit 

tak, která politická strana ho bude reprezentovat v národním parlamentu (Riksdagu), 

krajských a okresních úřadech a na městských a obecních úřadech.
20

 

 

                                                
17 Vlastní zpracování s využitím  Sweden population 2014. [online]. 2014 [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: 

http://worldpopulationreview.com/countries/sweden-population/. 
18 The Swedish monarchy. [online]. [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: 

http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Monarchy/. 
19 Government: The Swedish systém of Government. [online]. [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: 

http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Government-politics/Facts/Swedish-System-of-

Government/#idx_1. 
20 tamtéž 
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Vláda vládne Švédsku tím způsobem, že zavádí rozhodnutí Parlamentu a předkládá 

návrhy nových zákonů, včetně daňových, a jejich dodatků ke schválení Parlamentu. 

Vládní kabinet je odpovědný za všechna rozhodnutí, která vláda udělá.
21

  

 

Legislativní úpravu daňových zákonů můžeme najít ustanovenou ve švédské ústavě. 

Návrhy daňových zákonů jsou většinou připravovány vládními výbory. Tyto návrhy 

jsou předkládány k posouzení těmto vládním výborům od velkého množství organizací 

a jiných státních autorit. Daňové zákony jsou v Parlamentu posuzovány daňovým 

výborem.
22

 

 

 

 

                                                
21 MELZ, P. Guide to Swedish Tax Law Research. [online]. [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGMQFjAG&url=http%3

A%2F%2Fwww.juridicum.su.se%2Fuser%2Fpeme%2FResearchManualSWE040712.doc&ei=sgD9UOvi

N9HltQbym4GoBg&usg=AFQjCNFe6MwjKZxUCBdIb3jDMeqLFK0fzA. 
22 tamtéž 



17 

 

2 Daně v České republice a ve Švédsku 

Tato kapitola je zaměřena na vývoj daní a daňové soustavy v České republice a ve 

Švédsku, okrajově se dotkne vlivu daní na ekonomiku obou států. 

 

2.1 Česká republika 

 

V oblasti vývoje daní a daňové soustavy se bude tato kapitola zabývat vývojem od roku 

1993, tzn. od vzniku samostatného českého státu. V ekonomické oblasti je tato kapitola 

zaměřena na daňové příjmy státního rozpočtu. 

 

2.1.1 Vývoj daní v České republice od roku 1993 

 

Nejdříve snad stojí za zmínku, že první historicky vybíranou daní na našem území byla 

platba tributu pacis (tzv. daň z míru). Tu museli platit všichni svobodní rolníci. Jen pro 

zajímavost, její výše činila ročně 12 denárů z rádla (jedná se o starou plošnou míru, 

odpovídající zhruba 8,5 ha). Tato platba byla chápána jako platba za zajištění míru, o 

který se staral kníže a ozbrojené složky, kterým velel.
23

 

 

Daňová soustava v podobě, ve které ji známe dnes, byla v České republice zavedena 1. 

1. 1993. Po rozdělení Československé republiky byl do právního systému České 

republiky převzat zákon o soustavě daní. Tento zákon obsahuje v právním paragrafu 

výpočet daní tvořící daňovou soustavu České republiky.
24

 

 

Od roku 1993 docházelo ke změnám daňové legislativy. Podle Aleny Vančurové je 

obtížné daňovou reformu definovat (musí splňovat jistá kritéria). Za daňové reformy lze 

podle ní alespoň do určité míry považovat následující etapy vývoje: 

 období let 1991 – 1993 – zavedení standardního daňového systému tržní 

ekonomiky, 

 období let 2003 – 2004 – implementace legislativy Evropské Unie, 

                                                
23 STARÝ, M. a kolektiv. Dějiny daní a poplatků.  1. vydání. Praha: PBtisk, s.r.o., 2009. 207 s. ISBN 

978-80-87109-15-1. 
24 VANČUROVÁ, A. Daňové reformy ČR. [online] [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 
http://kvf.vse.cz/storage/1218123709_sb_vancurova.pdf. 
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 období let 2005 – 2006 – změna daňové incidence, zvýšení progresivity 

daňového systému, 

 rok 2008 – rychlá fáze přizpůsobení daňového systému v rámci konsolidace 

veřejných rozpočtů, 

 období let 2009 – 2010 a dále – modernizace daňového systému (nové zákony o 

přímých daních).
25

 

 

Rok 1993 – zavedení standardního daňového systému 

Podle paní Vančurové není pochyb o tom, že tato reforma byla zcela zásadní. Během ní 

došlo k těmto změnám: 

 zavedení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, 

 oddělení sociálního pojištění od daní z příjmů, 

 sjednocení zdanění všech forem podnikatelských subjektů i jednotlivců, 

 snížení významu zdanění důchodů právnických osob, 

 posílení postavení osobní důchodové daně a vertikální daňové spravedlnosti, 

 omezení prostoru vyhýbání se zdanění a omezení daňových úniků, 

 zefektivnění daňové správy.
26

 

 

Rok 2004 – implementace daňového práva Evropské unie 

Tato daňová reforma přinesla nový zákon o dani z přidané hodnoty a nový zákon o 

spotřebních daních. Uvedené změny byly využity i pro zvýšení výnosu nepřímých daní, 

a to nejen zvýšením sazeb, ale i zúžením položek podléhajícím snížené sazbě DPH. 

Současně začala implementace daňových principů v oblasti přesunu kapitálu mezi státy 

EU, týkající se především DPPO.
27

 

 

Období 2005 – 2006 – zvýšení progresivity daňového systému 

Změny v tomto období se týkaly především DPFO. Jednalo se zejména o: 

 dvoufázový přechod od sociálních standardních odpočtů ke slevám na dani, 

 zavedení daňového bonusu, 

                                                
25 VANČUROVÁ, A. Daňové reformy ČR. [online] [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 

http://kvf.vse.cz/storage/1218123709_sb_vancurova.pdf. 
26 tamtéž 
27 tamtéž 
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 změna úrovní nominální sazby daně.
28

 

 

Rok 2008 – rychlá fáze v rámci konsolidace veřejných rozpočtů 

Proces konsolidace byl nastartován v roce 2007 po změně vládní koalice. V první fázi 

se projevil především v daňové reformě, ačkoliv podle Aleny Vančurové bylo 

potřebnější začít od reformy výdajové.
29

  

 

V oblasti daní se tato reforma projevila především takto: 

 snížení nominální sazby daně z příjmů právnických osob bylo téměř 

kompenzováno rozšířením základu daně, 

 zavedení principu zdanění „superhrubé“ mzdy, 

 rozšíření účasti zaměstnanců na veřejném zdravotním pojištění, 

 zavedení všeobecného maximálního vyměřovacího základu – týká se spíše 

podniků ve vlastnictví fyzických osob.
30

 

 

Období 2009-2010 a dále – modernizace daňového systému 

Tato fáze daňové reformy se stále ještě považuje za nevyjasněnou. Podle Aleny 

Vančurové si totiž v řadě případů cíle této reformy protiřečí s cíli daňové reformy 

z roku 1993. Základní cíle lze pak shrnout takto: 

 zjednodušení a zefektivnění daňové správy a její elektronizaci, 

 nová koncepce přímých daní, 

 sloučení daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení.
31

 

 

2.1.2 Vliv daní na ekonomiku státu 

 

Velmi důležitou a nutnou součástí ekonomiky je veřejný sektor, který zabezpečuje 

funkce, které nemůže dobře zabezpečit trh. Říkáme, že pokud trh selhává, musí 

nastoupit jiný nástroj a tím je vládní zásah.
32

 

                                                
28 VANČUROVÁ, A. Daňové reformy ČR. [online] [cit. 2015-04-10]. Dostupné z: 

http://kvf.vse.cz/storage/1218123709_sb_vancurova.pdf. 
29 tamtéž 
30 tamtéž 
31 tamtéž 
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Veřejný sektor zabezpečuje sociální služby, zdravotnictví, školství, veřejnou dopravu a 

mnoho dalších oblastí. Veřejné finance proto napomáhají vyrovnat příliš velké rozdíly 

v příjmech mezi lidmi, snaží se omezovat škodlivou spotřebu některých statků (cigarety, 

alkohol), snaží se chránit některé výrobce a spotřebitele před monopoly.
33

 

 

Veřejný sektor má tři základní funkce, které zároveň plní i daně: 

 funkce alokační, 

 funkce redistribuční, 

 funkce stabilizační.
34

 

 

Funkce alokační 

Uplatňuje se tehdy, když trh projevuje neefektivnost v alokaci zdrojů. Příčiny 

neefektivnosti trhu jsou: 

 existence veřejných statků, 

 existence statků pod ochranou, 

 existence externalit, 

 nedokonalá konkurence.
35

 

 

Funkce redistribuční 

Tato funkce je důležitá proto, že lidé nepovažují rozdělení důchodů a bohatství, 

vzniklých fungováním trhu, za spravedlivé. Veřejné finance (daně) mají za úkol 

přesunout část důchodů a bohatství směrem od bohatších k chudším jedincům. 

Nástrojem této funkce může být například progresivní daň z příjmů.
36

 

 

Funkce stabilizační 

Tato funkce zajišťuje zmírňování cyklických výjevů v ekonomice v zájmu zajištění 

dostatečné zaměstnanosti a cenové stability. V praxi to znamená, že v době hospodářské 

krize mají být daně menší a ponechávat poplatníkům více finančních prostředků, 

                                                                                                                                          
32 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2 vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-

7357-423-9. 
33 tamtéž 
34 tamtéž 
35 tamtéž 
36 tamtéž 
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naopak v době konjunktury by měly být daně relativně větší a odebírat lidem více peněz 

z jejich výdělků.
37

 

 

Samotné daně, pak oproti veřejnému sektoru mají plnit ještě následující funkce: 

 fiskální a  

 stimulační.
38

 

 

Fiskální funkce 

Primární funkcí daní je právě funkce fiskální, tj. schopnost naplnit veřejný rozpočet. I 

když od daní požadujeme mnohem více, vždy musí být zachována jejich fiskální 

funkce.
39

 

 

Stimulační funkce 

Tato funkce využívá toho, že daně jsou subjekty vnímány negativně, a tak jsou ochotny 

udělat vše pro to, aby svou daňovou povinnost omezily. Proto stát poskytuje různé 

formy daňových úspor nebo naopak vystavuje vyššímu zdanění ty subjekty, které se 

chovají nezodpovědně.
40

 

 

Příkladem daňové úspory může být snížení daňového základu o ztrátu z podnikání. 

Další variantou daňové podpory jsou „daňové prázdniny“. Naopak negativní stimulací 

je vysoké zdanění alkoholických nápojů a cigaret.
41

 

 

A nyní přejdeme k samotné definici daně. Autorka vybrala poměrně širokou definici, 

používanou mezinárodní organizací OECD, která zní takto: 

 daň je povinná nenávratná platba do veřejného rozpočtu.
42

 

                                                
37 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2 vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-

7357-423-9. 
38 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 

ISBN 978-80-87480-23-6. 
39 tamtéž 
40 tamtéž 
41 tamtéž 
42 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2 vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-
7357-423-9. 
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Povinnost je v demokratických státech ukládána zákonem, takže platba musí být 

zákonná. Nenávratností se potom rozumí skutečnost, že poplatník nemá nárok na 

ekvivalentní protihodnotu, a že výše daně nezávisí na tom, jaké veřejné služby 

poplatník využívá.
43

 

 

Veřejným rozpočtem rozumíme (kromě rozpočtu státního) rozpočty na všech stupních 

státní správy – od rozpočtů měst a obcí až po celostátní rozpočet, a dokonce i společný 

rozpočet Evropské unie.
44

 

 

Mezi veřejné rozpočty pak dále můžeme počítat i tzv. veřejné či parafiskální fondy. 

V České republice mezi tyto fondy patří např. fondy zdravotních pojišťoven.
45

 

 

Můžeme tedy říci, že daněmi nejsou pouze daně jako takové, ale též příspěvky na 

sociální a zdravotní pojištění, cla, místní poplatky, dálniční známky apod. Je ale potřeba 

odlišovat daně od ostatních příjmů veřejných rozpočtů, kterými jsou poplatky a 

půjčky.
46

 

 

Nejvýznamnějším veřejným rozpočtem je rozpočet státní. Je to nejdůležitější finanční 

nástroj využívaný ústřední vládou v hospodaření státu. Podílí se přibližně 80% na 

příjmech a výdajích celé rozpočtové soustavy. 
47

 

 

Nejvýznamnější skupinou příjmů státního rozpočtu jsou běžné příjmy, zejména daňové 

příjmy, především výnosné sdílené daně. Výlučným příjmem státního rozpočtu jsou cla. 

Běžné příjmy se v ČR podílí přibližně 99% na celkových příjmech státního rozpočtu.
48

 

 

V následující tabulce si lze prohlédnout obecnou strukturu příjmů a výdajů státního 

rozpočtu.
49

 

                                                
43 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. 2 vyd. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-

7357-423-9. 
44 tamtéž 
45 tamtéž 
46 tamtéž 
47 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance. 3. aktualizované a rozšířené vydání. 

Praha: ASPI, a. s. 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
48 tamtéž 
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Tabulka 3: Obecné schéma státního rozpočtu ČR (vlastní zpracování
50

) 

Příjmy Výdaje 

Běžné: 

 

Daňové 

- svěřené daně 

- sdílené daně (daň z příjmů, DPH, daň 
z minerálních olejů) 

- cla 

- povinné příspěvky na soc. zabezpečení a 
státní politiku zaměstnanosti 

- správní poplatky 

 

Nedaňové 

- příjmy z pronájmu majetku 
- od OS, PO, od podniků 

- odvody ČNB 

- přijaté úroky 

- přijaté sankce za porušení rozpočtové kázně 
- ostatní 

 

Běžné: 

 

Neinvestiční 

 

alokační: 
- mzdy a platy 

- povinné pojistné za zaměstnance 

- materiálové 
- energie apod. 

 

redistribuční: 

- transfery – dotace 

- OS, PO, podnikům, obč. sdružením a ost. 
soukromoprávním nezisk. organizacím, obcím 

a krajům, státním fondům (mimorozpočtové) 

- úroky 

- sociální dávky 
- platby do zahraničí 

- ostatní 

Kapitálové: 

- z prodeje nemovitého majetku 
- z prodeje cenných papírů (ve vlastnictví 

státu) a majetkových podílů 

- příjmy z emise státních obligací 

- přijaté splátky z vládních úvěrů, půjček 
- ostatní 

 

Přijaté dotace 

- z mimorozpočtových fondů apod. 

Kapitálové: (investiční výdaje) 

- na pořízení hmotného a nehmotného majetku 

- na nákup cenných papírů 
- poskytnuté investiční účelové dotace OS, 

PO, obcím a krajům 

- investiční půjčky poskytnuté různým 
subjektům 

- splátky úvěrů, půjček 

- ostatním 

 

 

Ekonomicky je daň formou redistribuce národního důchodu a řídí se zákonem č. 

243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní.
51

 V roce 2014 byly daňové příjmy podle 

zákona č. 475/3013 Sb. o státním rozpočtu celkem 562 536 991 000,-- Kč. Lze je 

rozdělit na daně příjmové, majetkové a nepřímé. Právě příjmové a nepřímé daně (DPH a 

                                                                                                                                          
49 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance. 3. aktualizované a rozšířené vydání. 

Praha: ASPI, a. s. 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
50 Vlastní zpracování s využitím PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance. 3. 

aktualizované a rozšířené vydání. Praha: ASPI, a. s. 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. 
51 ŠIDNDELKA, V. Definice daně. [online]. 2001 [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/17291-definice-dane/. 
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spotřební daně) tvoří většinu příjmů státního rozpočtu, což je patrné z následujícího 

grafu.
52

 

 

Graf 1: Příjmy státního rozpočtu za rok 2014 (vlastní zpracování)
53

 

 

 

2.2 Švédsko 

Tato kapitola se bude zabývat vývojem daní a daňové soustavy ve Švédsku a dále 

vlivem daní na státní ekonomiku. 

 

2.2.1 Vývoj daní a daňové soustavy 

 

Švédský daňový systém se vyvíjel postupně s přicházejícími změnami. Na začátku 20. 

století byly selektivní daně jediným státním příjmem. Daně z nemovitostí byly uvaleny 

na vlastnění pozemků a byly zrušeny začátkem století. Namísto daní z nemovitostí 

představil stát progresivní daň z příjmů. Na začátku II. světové války se nepřímé daně 

                                                
52 Daně v ČR. [online]. [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-v-cr-a-v-

eu/dane-v-cr/. 
53 Vlastní zpracování s využitím Státní rozpočet 2014 v kostce. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné 
z: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/rozpocet-v-kostce-17505. 
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uvalené na zboží a služby znovu staly důležitým příjmem státního rozpočtu. Velmi 

rychle rostly poplatky za sociální pojištění.
54

 

 

Zákon o místních daních vešel v platnost v roce 1928 a zůstal hlavním zákonem o 

daních až do schválení zákona o daních z příjmů v roce 2000. Hlavní rysy dnešního 

švédského daňového systému se objevily v roce 1974, kdy se zaměstnavatelé stali 

odpovědnými za výpočet a odvod daní. Později v roce 1985 se zkoordinoval výběr daní 

z příjmů a poplatků sociálního pojištění a v roce 1993 zavedla vláda tzv. F-tax card, 

která zjednodušila pravidla placení sociálního pojištění za zaměstnance.
55

 

 

Daň z prodeje nahradila v roce 1969 daň z přidané hodnoty. Na začátku 70. let se 

zrušilo společné zdanění manželů stejně jako snížení místních daní při výpočtu státní 

daně. Toto snížení stát vyrovnal vyšší daní z přidané hodnoty.
56

 

 

V 90. letech přišla největší změna švédského daňového systému trvající od roku 1990 – 

1991. Hlavním cílem bylo co nejvíce zefektivnit daňový systém a postarat se o to, aby 

byl spravedlivý. Vláda se snažila maximálně zvýšit počet samostatných daňových 

základů, aby sazba daně mohla být co nejnižší. Hlavními body reformy byly: 

 

 mimoplatové výhody, 

 uplatnění státní daně z příjmů nad určitou hranicí příjmů, 

 oddělení daní z kapitálových příjmů a osobních příjmů, 

 rozšíření daně z přidané hodnoty všechny služby, 

 zvýšení palivové daně.
57

 

 

V podstatě se jednalo o rozdělení daňového zatížení z jednoho daňového základu na 

více daňových základů.
58

 

 

                                                
54 History of Swedish tax system. From the beginning of the 20th century to the great tax reform. [online]. 

[cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.government.se/sb/d/9509/a/94915. 
55 History of Swedish tax system. From the beginning of the 20th century to the great tax reform. [online]. 

[cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.government.se/sb/d/9509/a/94915. 
56 tamtéž 
57 tamtéž 
58 tamtéž 
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Hlavní rysy daňové reformy byly dodneška zachovány. Další důležité změny nastaly 

rozdělením daně z přidané hodnoty na tři různé sazby.
59

 

 

2.2.2 Vliv daní na ekonomiku státu 

 

Stejně jako v České republice tak i ve Švédsku mají daně v ekonomice důležité místo -  

daňové příjmy jsou její nejpodstatnější částí. Ve výši zdanění se Švédsko umístilo na 

celkovém 4. místě z celé Evropy. Podíl daní na celkovém HDP je 44,2%.
60

 

 

Jelikož je struktura švédského státního rozpočtu velmi rozsáhlá, rozhodla se autorka 

nerozepisovat tuto tabulku detailně v této bakalářské práci. Státní rozpočet se ve 

Švédsku dělí na čtyři důležité části – “general government” (státní rozpočet), “central 

government” (centrální rozpočet), “local government” (místní rozpočty) a “social 

security funds” (fondy sociálního pojištění). Výdaje se pak ve státním rozpočtu rozlišují 

do kategorií podle účelu, kvůli kterému jsou vypláceny.
61

 

 

Důležitou součástí státního rozpočtu jsou samozřejmě příjmy daňové, stejně jako 

v České republice. V následující tabulce si lze prohlédnout strukturu daňových příjmů a 

výdajů švédského státního rozpočtu.
62

 

 

                                                
59 History of Swedish tax system. From the beginning of the 20th century to the great tax reform. [online]. 

[cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.government.se/sb/d/9509/a/94915. 
60 Taxation Trends in the European Union. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_stru

ctures/2014/report.pdf. 
61 National Accounts of OECD Countries, General Government Accounts 2013: General government 

account (SNA 1993, simplified presentation): Sweden. [online]. 2014 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-

accounts-2013/sweden_na_gga-2013-31-en. 
62 Sweden’s Convergence Programme 2015. [online]. 2015 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_sweden_en.pdf. 
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Tabulka 4: Příjmy a výdaje švédského státního rozpočtu (vlastní zpracování)
63

 

Příjmy (Revenue)  
(procenta z HDP) SEK, Biliony 

 

Daně a poplatky (Taxes and charges) 

- přímé daně domácností (Household 

direct taxes) 

- korporátní přímé daně (Corporate direct 

taxes) 

- poplatky zaměstnavatele (Employers’ 

contributions) 

- nepřímé daně (indirect taxes) 

Kapitálové příjmy (Income from 

capital) 

Další příjmy (Other revenue) 

Výdaje (Expenditure) 
 

 

Transferové platby (Transfer 

payments) 

Výdaje na finální spotřebu (Final 

consumption expenditure) 

Hrubá fixní kapitálová tvorba (Gross 

fixed capital formation) 

Úrokové výdaje (Interest expenditure) 

- úroky z důchodového pojištění (pension 

liabilities) 

 

Tato tabulka je znázorněna velmi zjednodušeně. V detailně rozepsané tabulce bychom 

opět našli rozdělení na general government, central government, local government a 

social security funds.
64

 

 

Jak to vypadá v konkrétních číslech, si lze prohlédnout na následujícím grafu, který 

znázorňuje strukturu a výši daňových příjmů švédského státního rozpočtu za rok 2014. 

Je z něj patrné, že největší příjmy tvoří daně z příjmů fyzických osob, dále sociální 

pojištění a poplatky a nakonec spotřební daň a DPH.
65

 

 

                                                
63 Vlastní zpracování s využitím Sweden’s Convergence Programme 2015. [online]. 2015 [cit. 2015-04-

25]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_sweden_en.pdf. 
64 National Accounts of OECD Countries, General Government Accounts 2013: Detailed taxes and social 

contribution receipts: Sweden. [online]. 2014 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-general-government-accounts-

2013/sweden_na_gga-2013-31-en. 
65 Revenue Statistics 2014 – Sweden. [online]. 2014 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: 
http://www.oecd.org/ctp/consumption/revenue-statistics-and-consumption-tax-trends-2014-sweden.pdf. 
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Graf 2: Daňové příjmy státního rozpočtu za rok 2014 (vlastní zpracování)
66

 

                                                
66 Vlastní zpracování s využitím Revenue Statistics 2014 – Sweden. [online]. 2014 [cit. 2015-01-04]. 

Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/consumption/revenue-statistics-and-consumption-tax-trends-2014-
sweden.pdf. 
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Ministerstvo financí ve své zprávě, kterou vydalo v roce 2014, uvádí i predikce příjmů a 

výdajů státního rozpočtu, stejně tak i vývoj státního dluhu a to až do roku 2018. Tuto 

predikci znázorňuje následující tabulka.
67

 

 

Tabulka 5: Predikce příjmů a výdajů státního rozpočtu 2015 - 2018 (vlastní zpracování)
68

 

Konsolidované “general government” finance 

SEK billion 

Předpověď pro roky 2015 - 2018 

 Rok 2015 2016 2017 2018 

Příjmy 1931 2024 2122 2216 

Podíl na HDP v % 48,6 48,5 48,6 48,7 

Daně a poplatky 1736 1825 1912 1998 

Podíl na HDP v % 43,7 43,7 43,8 43,9 

Další příjmy 195 199 209 217 

Výdaje 1944 2017 2092 2160 

Podíl na HDP v % 48,9 48,3 48 47,4 

Poskytnuté půjčky -13 7 30 56 

Podíl na HDP v % -0,3 0,2 0,7 1,2 

Strukturovaný zůstatek podílu na 

HDP v % 

0,5 0,4 0,8 1,2 

Konsolidovaný dluh 1579 1559 1518 1443 

Podíl na HDP v % 39,7 37,3 34,8 31,7 

 

                                                
67 Economic and Budget Policy Guidelines. [online]. 2014 [cit. 2015-04-25]. Dostupné z: 

http://www.government.se/content/1/c6/23/81/15/8b892747.pdf. 
68 Vlastní zpracování s využitím Economic and Budget Policy Guidelines. [online]. 2014 [cit. 2015-04-
25]. Dostupné z: http://www.government.se/content/1/c6/23/81/15/8b892747.pdf. 
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3 Daňové soustavy České republiky a Švédska 

 

Tato kapitola bude věnována daňovým soustavám obou zemí. Jako první bude popsána 

daňová soustava České republiky. 

 

3.1 Daňová soustava České republiky 

 

Daňové právo se řídí hlavně zákony, nařízeními vlády a vyhláškami a mezinárodními 

smlouvami. Po vstupu ČR do EU platí také práva EU včetně práv Evropských 

společenství.
69

 

 

Každá daň lépe vyhovuje některým požadavkům a má slabinu ve splnění jiných kritérií. 

Historicky byly daně rozděleny do dvou skupin na přímé a nepřímé.
70

 

 

Přímé daně se vypočítají z předmětu daně poplatníka, které je zpravidla povinen také 

sám daň odvést. Nepřímé daně (až na výjimky) vybírá a odvádí jiná osoba než 

poplatník. Z hlediska daňové techniky často není známa osoba, která daňové břemeno 

nese. Některé daně (v širším slova smyslu) se do tohoto členění nevejdou, jde zejména o 

pojistné sociálního pojištění.
71

 

 

Přímé daně 

Jsou pro svoji adresnost a optimální možnost využití sociálních prvků velmi sledované a 

často využívané jako nástroj regulace. Poplatníci je více pociťují díky jejich viditelnosti 

(na rozdíl od daní nepřímých). Ale právě pro svoji adresnost více vyhovují daňové 

spravedlnosti a lépe se tak mohou přizpůsobit platební schopnosti jednotlivých subjektů. 

Mají však vyšší negativní účinky na nabídku práce a úspory.
72

 

 

                                                
69 Taxation Trends in the European Union. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_stru

ctures/2014/report.pdf. 
70 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 

ISBN 978-80-87480-23-6. 
71 tamtéž 
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Mezi přímé daně, které se v současné době v daňové soustavě ČR používají, potom 

patří: 

 daně z příjmů (DPPO, DPFO), 

 daně z nemovitých věcí (z pozemků a staveb a jednotek), 

 daně z nabytí nemovitých věcí.
73

 

 

Nepřímé daně 

Nazývají se tak daně, jejichž objektem je spotřeba. Rozdělujeme je na všeobecné a 

selektivní. V zemích Evropské unie jsou nepřímé daně právě v procesu harmonizace 

daňových systémů nejdále – jsou součástí ceny zboží a služeb a jejich výběr úzce 

souvisí s přechodem zboží přes hranice státu.
74

 

 

V poslední době se podíl nepřímých daní zvyšuje, jejich obliba roste. To se projevuje 

jednak tím, že se DPH stala integrální součástí daňových příjmů vyspělých zemí a dále i 

zaváděním nových selektivních daní ze spotřeby.
75

 

 

Mezi nepřímé daně, které se v současné daňové soustavě vyskytují, patří: 

 univerzální daň – DPH, 

 selektivní daň – spotřební daně (z minerálních olejů, z lihu a alkoholických 

                                                    nápojů, z tabákových výrobků), 

  - cla, 

  - energetické daně (daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv, 

            daň z elektřiny), 

  - daň silniční.
76

 

 

Ostatní daňové příjmy 

Tyto příjmy nelze jednoznačně přiřadit k přímým nebo nepřímým daním. Většina z nich 

má spíše doplňkový charakter. Mezi ostatní daňové příjmy řadíme: 

 pojistné na sociální pojištění, 

                                                
73 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 

ISBN 978-80-87480-23-6. 
74 tamtéž 
75 tamtéž 
76 tamtéž 
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 pojistné na veřejné zdravotní pojištění a 

 pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
77

 

 

V roce 2014 došlo ke změnám v ZDP. Tyto změny nabyly platnosti od 1. 1. 2014 a 

DPPO se dotkly v těchto oblastech: 

 

Terminologie 

V prvé řadě došlo ke změnám terminologickým. Například půjčka se změnila na 

„zápůjčku“, podnik na „obchodní závod“, závazky na „dluhy“, odpisovat bude 

„odpisovatel“.
78

 

 

Dary 

Dále se zvýšil limit pro dary odčitatelné od základu daně na 10% (PO), (§15 odst. 1 

ZDP). Mezi dary, o které lze snížit základ daně (§15 odst. 1 ZDP), byl přidán odběr 

orgánu od žijícího dárce. Oceňuje se hodnotou 20 000,-- Kč.
79

 

 A dále zvýšení odpočtu na podporu výzkumu a vývoje za podmínek stanovených v 

§34a ZDP.
80

 

 

Zákon o rezervách a opravných položkách 

Změny pravidel pro tvorbu zákonných opravných položek podle zákona č. 593/1992 Sb. 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, platí až na pohledávky vzniklé po 1. 1. 

2014.
81

 

 

Změna se týká nepromlčených pohledávek, ke kterým nejsou tvořeny opravné položky 

podle §8 ani §8c. Lze tvořit opravné položky bez ohledu na výši pohledávek a bez 

nutnosti soudního, správního či rozhodčího řízení (kromě pohledávek nabytých 

postoupením). A to ve výši 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky u 

                                                
77 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 

ISBN 978-80-87480-23-6. 
78 Účetní a daňové novinky od roku 2014. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/ucetni-a-danove-novinky-od-roku-2014/. 
79 tamtéž 
80 tamtéž 
81 tamtéž 
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pohledávky 18 měsíců po splatnosti a ve výši 100% u pohledávky 36 měsíců po 

splatnosti.
82

 

 

Podle dostupných informací, vydávaných každý rok Evropskou unií, byla Česká 

republika, co se týče podílů daňových příjmů na HDP (35%) pod průměrem EU 

(39,4%).
83

 

 

Jelikož je struktura příjmů veřejných rozpočtů docela centralizovaná, rozdělují se 

daňové příjmy mezi samosprávní celky (13,8%) a státní rozpočet (68,9%) podle zákona 

č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní.
84

 Nejvyšší daňové příjmy tvoří příspěvky 

na sociální pojištění (44,5%). Toto číslo je asi 12% nad průměrem Evropské Unie. Není 

to však neobvyklé, podobně vysoké čísla vykazují také Slovensko a Slovinsko.
85

 

Přehled podílů daní na státním rozpočtu je zobrazen na následujícím grafu.
86

 

 

                                                
82 Účetní a daňové novinky od roku 2014. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/ucetni-a-danove-novinky-od-roku-2014/. 
83 Taxation Trends in the European Union. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_stru

ctures/2014/report.pdf. 
84 Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní ze dne 29. 6. 2000. 
85 Taxation Trends in the European Union. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_stru

ctures/2014/report.pdf. 
86 Revenue Statistics 2014 – Czech Republic. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/consumption/revenue-statistics-and-consumption-tax-trends-2014-czech-
republic.pdf. 
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Graf 3: Struktura a výnosy daní za rok 2014 v % (vlastní zpracování)
87

 

 

 

3.2 Daňová soustava ve Švédsku 

 

Výnosy z daní jsou ve Švédsku používány k financování nákladů veřejného sektoru.
88

 

Každému, kdo ve Švédsku musí platit daně v jakékoliv formě, je přidělen daňový účet. 

Na tento účet se daně platí, ale připisují se i daňové přeplatky, které stát vrací.
89

 

 

Na tomto účtu si každý může zkontrolovat zálohy na daň, které jsou mu vypočítány na 

základě jeho příjmů z minulých období a svoji konečnou daňovou povinnost, která je 

mu vypočtena po uplatnění prostředků daňové optimalizace a slev na dani.
90

 

 

                                                
87 Vlastní zpracování s využitím Revenue Statistics 2014 – Czech Republic. [online]. 2014 [cit. 2015-01-

10]. Dostupné z: http://www.oecd.org/ctp/consumption/revenue-statistics-and-consumption-tax-trends-

2014-czech-republic.pdf. 
88 Different Type sof Taxes. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www.government.se/sb/d/9509/a/111166. 
89 Tax account brochure. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb2e73/1365583957602/408B06.pdf. 
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Společnosti a zaměstnavatelé, na rozdíl od fyzických osob, nahlížejí do tohoto účtu 

každý měsíc, jelikož platí měsíčně jak daně, tak poplatky.
91

 

 

Ve Švédsku jsou daně klasifikovány takto: 

 

Přímé daně z příjmů 

 příjmy ze zaměstnání, 

 příjmy z činností souvisejících se zaměstnáním (nemocenská, rodičovský 

příspěvek), 

 základní důchodové připojištění.
92

 

 

Nepřímé daně z příjmů 

 sociální pojištění (sociální pojištění za zaměstnance a sociální pojištění za 

OSVČ), 

 mýtné, 

 poplatky zaměstnavatele za určité zaměstnanecké kompenzace a benefity.
93

 

 

Daně z příjmů právnických osob 

 příjmy z kapitálového majetku (úroky, dividendy a nájem) 

 

Daň z nemovitostí 

 V roce 2008 byla daň z nemovitosti nahrazena místními poplatky za 

nemovitosti.
94

 

 

Daň ze zisku korporací 

 daň ze zisku z obchodních aktivit.
95

 

 

                                                
91 Tax account brochure. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www.skatteverket.se/download/18.133ff59513d6f9ee2eb2e73/1365583957602/408B06.pdf. 
92 Different Type sof Taxes. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www.government.se/sb/d/9509/a/111166. 
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Daň z přidané hodnoty a spotřební daň 

 daň z přidané hodnoty, 

 spotřební daň z alkoholu a tabáku, olejů, benzinu atd.
96

 

 

V roce 2014 navrhla komise pro daň z příjmů právnických osob změny v pravidlech pro 

danění těchto příjmů. Hlavní návrhy, které se bude tato komise snažit prosadit, se týkají 

výše odčitatelných položek, které snižují základ daně. Tyto změny by měly začít platit 

od 1. ledna 2016.
97

 

 

První změna se týká omezení výše úrokových nákladů a jiných finančních výdajů. 

Finanční výdaje bude moci uplatnit pouze do výše finančních výnosů. Zbytek 

finančních výdajů nebude odčitatelný od základu daně. Komise také navrhuje novou 

definici finančních nákladů.
98

 

 

Druhá změna se týká výše sazby daně. Daň z příjmů právnických osob zůstane na 22%, 

ale jako kompenzace za nemožnost uplatnění všech finančních nákladů, bude 

společnostem povoleno odečíst si 25% celkových finančních nákladů. Tato kompenzace 

bude umožněna všem společnostem bez ohledu na to, zda finanční náklady mají nebo 

ne. Výsledek tohoto finančního efektu bude přirovnatelný ke snížení sazby daně z 22% 

o 5,5% na 16,5%.
99

 

 

Výše zdanění je ve Švédsku čtvrtá nejvyšší v EU. Švédský daňový systém je založený 

hlavně na přímém zdaňování. V severských státech to není nic neobvyklého, Švédsko je 

rozložením podílu příjmů z přímých a nepřímých nejvíce blíží průměru Unie.
100

 

 

                                                
96 Different Type sof Taxes. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www.government.se/sb/d/9509/a/111166. 
97 Sweden Tax Alert. [online]. 2014 [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-alert-sweden-170614.pdf. 
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100 Taxation Trends in the European Union. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 
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ctures/2014/report.pdf. 
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Na následujícím grafu si lze prohlédnout výši a strukturu daňových příjmů státního 

rozpočtu za rok 2014 v %.
101

 

 

Graf 4: Výše a struktura daňových příjmů státního rozpočtu za rok 2014 (v%)
102

 

 

 

                                                
101 Revenue Statistics 2014 – Sweden. [online]. 2014 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: 
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102 Vlastní zpracování s využitím Revenue Statistics 2014 – Sweden. [online]. 2014 [cit. 2015-01-04]. 
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4 Daň z příjmů právnických osob 

 

Tato kapitola je zaměřena na daň z příjmů právnických osob v České republice a ve 

Švédsku. Budou zde zmíněny hlavně základní pojmy a samotný postup při výpočtu 

daně z příjmů. 

 

4.1 Česká republika 

 

Daň z příjmů právnických osob je univerzální důchodovou daní, které podléhají 

všechny právnické osoby.
103

 

 

Její existenci lze zdůvodnit například následovně: 

 stanovit základ daně právnické osoby je jednodušší, a proto jsou lepší možnosti 

jeho kontroly, 

 zdanění právnické osoby umožňuje mnohem dříve dopravit daň z příjmů do 

veřejného rozpočtu, 

 právnická osoba má své specifické cíle, které mohou být odlišné od cílů jejich 

vlastníků, a proto zdanění právnických osob umožňuje ovlivňovat jejich chování 

společensky vhodným způsobem.
104

 

 

4.1.1 Základní pojmy 

 

Jak bylo stanoveno již v úvodu této bakalářské práce, autorka se rozhodla věnovat se 

pouze rezidentům daných států. Konstrukci daně z příjmů právnických osob proto nelze 

začít jinak než vymezením jejích poplatníků a ostatních základních pojmů (zdaňovací 

období, předmět daně, co není předmět daně, základ daně a sazba daně).
105

  

 

 

 

                                                
103 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 
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Poplatníci daně z příjmů (§17, §17a) 

Poplatníci daně z příjmů mohou být rezidenti nebo nerezidenti České republiky. 

Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: 

 právnická osoba, 

 organizační složka státu, 

 podílový fond, 

 podfond akciové společnosti, 

 fond penzijní společnosti, 

 svěřenecký fond, 

 jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo 

zřízena, poplatníkem.
106

 

 

Daňovým rezidentem je ten poplatník, který má na území republiky své sídlo nebo 

místo svého vedení (adresa místa, ze kterého je poplatník řízen). Takový poplatník má 

daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České 

republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
107

 

 

Pokud je poplatník (který není právnickou osobou) zřízen podle právních předpisů 

České republiky, má se za to, že má na území České republiky sídlo.
108

 

 

Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím je u právnických osob kalendářní nebo hospodářský rok, který se 

může od kalendářního lišit (podléhá schválení správcem daně). Daňové přiznání se 

potom podává do tří měsíců od skončení zdaňovacího období. Výjimku tvoří právnické 

osoby, které podléhají povinnému auditu (akciové společnosti a některé společnosti 

s ručením omezeným) nebo osoby, jejichž daňové přiznání zpracovává a podává daňový 

poradce, které podávají přiznání až do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období.
109

 

 

                                                
106 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992. 
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108 tamtéž 
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základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 
finančního sektoru. 6. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. 
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Předmět daně je u právnických osob odlišný než u osob fyzických. 

 

Předmět daně (§18) 

Předmětem daně PO jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, 

není-li dále stanoveno jinak.
110

 

 

Tento paragraf dále stanovuje, co není předmětem daně, což se týká např.: 

 příjmů, získaných nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu 

majetku státu na jiné osoby, 

 příjmů z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, 

 příjmů svěřeneckého fondu z vyčlenění majetku do svěřeneckého fondu a ze 

zvýšení majetku svěřeneckého fondu smlouvou nebo pořízením pro případ 

smrti, 

 majetkový prospěch (vydržitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při 

výpůjčce, výprostka při výprose).
111

 

 

Sazba daně se též liší u obou daní z příjmů. 

 

Sazba daně 

Aktuální sazba daně pro rok 2015 činní 19%. Tato sazba se vztahuje na základ snížený 

o položky podle §34 a §20 odst. 7 a 8, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny 

dolů.
112

 

 

Tato výše sazby daně není v Evropě nic neobvyklého. Pro porovnání jsou v následující 

tabulce vypsány sazby daní z příjmů právnických osob sousedních států. 

 

                                                
110 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992. 
111 tamtéž 
112 tamtéž 
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Tabulka 6: Sazby daně z příjmů právnických osob sousedních států (vlastní zpracování
113

) 

Země Sazba daně v % 

Slovensko 22 

Polsko 19 

Německo 30 

Rakousko 25 

 

Pro zajímavost je v následujícím grafu uveden vývoj sazby daně z příjmů právnických 

osob od roku 1998. V tomto roce byla sazba daně 35 % a postupně se snižovala až na 

dnešních 19%. Tato sazba zůstává konstantní od roku 2010.
114

 

 

Graf 5: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v % (vlastní zpracování)
115

 

 

 

Co se týče daně z příjmů právnických osob, je to čtvrtý nejvyšší a nejvýznamnější 

příjem státního rozpočtu (v roce 2014 tvořila 10% celkových příjmů a činila celkem 

                                                
113 Taxation Trends in the European Union. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_stru

ctures/2014/report.pdf. 
114 Sazba daně z příjmů právnických osob (v %). [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-dpo-rok. 
115 Vlastní zpracování s využitím Sazba daně z příjmů právnických osob (v %). [online]. [cit. 2015-01-
20]. Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-dpo-rok. 
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135,228 mld. Kč).
116

 V následující tabulce je zobrazen vývoj inkasa z daní z příjmů 

právnických osob od roku 2003 do roku 2013.
117

 

 

Tabulka 7: Inkaso daně z příjmů právnických osob v mld. Kč od roku 2003 (vlastní zpracování)
118

 

Rok Inkaso DPPO v mld. Kč 

2003 96 978 

2004 106 526 

2005 137 432 

2006 128 865 

2007 155 674 

2008 173 590 

2009 110 543 

2010 114 764 

2011 109 312 

2012 120 461 

2013 113 052 

 

 

4.1.2 Výpočet DPPO 

 

Pro výpočet daně z příjmů právnických osob je nutné nejdříve stanovit základ daně. To 

je rozdíl, o který příjmy s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů 

osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a 

časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Jinak se tento rozdíl také nazývá 

výsledek hospodaření. U poplatníků, kteří nevedou účetnictví, se výsledek hospodaření 

určuje z rozdílu mezi příjmy a výdaji.
119

 

 

                                                
116 Revenue Statistics 2014 – Czech Republic. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/consumption/revenue-statistics-and-consumption-tax-trends-2014-czech-

republic.pdf. 
117 Údaje z výběru daní. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-

pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani. 
118 Vlastní zpracování s využitím Údaje z výběru daní. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-statistiky/udaje-z-vyberu-dani. 
119 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992. 
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Dále je základ daně upraven o tzv. připočitatelné a odčitatelné položky. Takto upravený 

základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce korun dolu. Potom je vypočtena samotná 

daňová povinnost pomocí 19% sazby daně. Nakonec si poplatník může uplatnit slevu na 

dani. Pro lepší představu je algoritmus výpočtu daně z příjmu právnických osob 

znázorněn v následující tabulce.
120

 

 

Tabulka 8: Algoritmus výpočtu daně z příjmů právnických osob (vlastní zpracování
121

) 

Algoritmus výpočtu daně z příjmů právnických osob 

Účetní výsledek hospodaření (před zdaněním) 

+ položky 

a) částky neoprávněně zkracující příjmy §23(3)a bod 1; §23(6)  

b) částky, o které se ze zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy 

a výdaji §23 (3)a bod 3-13 

c) výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) §25 nebo §24 podle zákona, které 

sou zahrnuty ve výsledku hospodaření 

d) rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (+ položka) 

1. mezisoučet 

- položky 

a) příjmy, které nejsou předmětem daně §18(2) zahrnuty ve výsledku hospodaření 

b) příjmy osvobozené od daně §19 zahrnuty ve výsledku hospodaření 

c) částky, o které se výsledek hospodaření snižuje podle zákona §23(3)b 

d) částky, o které lze snížit výsledek hospodaření podle zákona §23(3)c 

e) příjmy nezahrnované do základu daně §23(4)a,b 

f) rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (- položka) 

2. mezisoučet 

a) odečet daňové ztráty §34(1) 

3. mezisoučet 

a) odečet hodnoty bezúplatného plnění podle §20(8) 

4. mezisoučet 

a) vynásobení zaokrouhleného základu daně příslušnou sazbou podle §21 

Daňová povinnost před uplatněním slev 

a) slevy na dani podle §35; §35a; §35b 

Vlastní daňová povinnost 

                                                
120 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992. 
121 Vlastní zpracování s využitím formuláře daňového přiznání vzor č. 25 
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4.2 Švédsko 

Daň z příjmů právnických osob patří do daní přímých. Týká se švédských společností, 

které jsou tzv. rezidenty, tzn., jsou ve Švédsku zaregistrované v obchodním rejstříku.
122

 

 

Správu jakékoliv daně ve Švédsku, včetně daně z příjmů právnických osob zajišťuje 

kromě Ministerstva financí také Národní daňová rada a místní finanční úřady v každém 

kraji.
123

  

 

Kromě daně z příjmů PO se společností, které jsou jak rezidenty, tak nerezidenty, týkají 

další daně, které si můžeme prohlédnout v následující tabulce, včetně sazeb příslušných 

daní. V tabulce jsou uvedeny také další důležité údaje týkající se zdaňování právnických 

osob ve Švédsku.
124

 

 

Tabulka 9: Sweden Quick Facts for Companies (vlastní zpracování)
125

 

Rychlý přehled daňové zátěže PO ve Švédsku 

Sazba daně z příjmů PO 22% 

Sazba zdanění pobočky 22% 

Sazba zdanění kapitálových zisků 0% 22% 

Základ daně Celosvětové příjmy 

Účastnická výjimka Ano 

Ztráta 

- převoditelnost do dalších let 

- zpětná převoditelnost 

 

bez časového omezení 

nelze 

Zamezení dvojího zdanění Ano 

Daňová konsolidace Ne, odpočet ztráty je možný 

Stanovení převodní ceny Ano 

Thin capitalization rules Ano 

Pravidla pro převzaté zahraniční spol. Ano 

Zdaňovací období Finanční rok 

Platba daňových záloh Ano 

Vrácení přeplatku daně 2. května  

Srážkové daně 

- dividendy 

 

0% 30% 

                                                
122 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. 6. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. 
123 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
124 tamtéž 
125 Vlastní zpracování s využitím Taxation and Investment in Sweden 2014. 
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Rychlý přehled daňové zátěže PO ve Švédsku 

- úroky 

- licenční poplatky 

- daň z převoditelnosti na pobočku 

0% 

0% 

0% 

Kapitálová daň NE 

Daň z nemovitostí Mezi 0,2% a 2,8% 

Poplatky na sociální pojištění 31,42% 

Kolkovné 6% 12% 25% 

DPH 25% 

 

Tato práce je s ohledem na šíři tématu blíže zaměřena pouze na daň z příjmů 

právnických osob a začne základními pojmy. 

 

4.2.1 Základní pojmy 

 

Stejně jako v České republice do nich patří poplatníci daně, zdaňovací období, předmět 

daně a sazba daně. 

 

Poplatník daně z příjmů 

Daň z příjmů právnických osob se vztahuje na všechny společnosti zde registrované – 

tzn. akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, fondy, družstva a další 

asociace, které jsou přesně vymezeny zákonem.
126

 

 

Zdaňovací období 

Zdanitelným obdobím je fiskální rok, který musí odpovídat 12měsíčnímu období a musí 

končit 31. prosince, 30. dubna, 30. června nebo 31. srpna.
127

 

 

Daňové přiznání musí být podáno nejpozději 1. července, 1. listopadu, 15. prosince 

nebo 1. března v závislosti na začátku finančního roku. Společnosti mají též povinnost 

platit měsíční zálohy na daň, jejichž výše se stanovuje na základě daňové povinnosti za 

                                                
126 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014. 336 s. ISBN 978-80-7478-626-6. 
127 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 
finančního sektoru. 6. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. 
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předcházející zdaňovací období a odhadované daňové povinnosti za běžné zdaňovací 

období.
128

 

 

Tyto zálohy se platí na daňový účet, který má každá společnost povinně založený u 

daňové agentury. Na tento účet se také vrací daňové přeplatky, a to nejpozději do 2. 

května následujícího zdaňovacího období.
129

 Formulář pro registraci a vrácení přeplatku 

je možno si prohlédnout v přílohách. 

 

O vrácení daňového přeplatku musí společnosti formálně zažádat daňovou agenturu, za 

nedodržení lhůty a nepodání žádosti je pokuta od SEK 5 000 to SEK 15 000. Pokuta 

může být společnosti též udělena za neposkytnutí správných podkladů daňové agentuře. 

Tato pokuta může být až 40% dlužné částky.
130

 

 

Předmět daně 

Společnosti, které jsou švédskými rezidenty, podléhají dani ze svých celosvětových 

příjmů.
131

 

 

Nejdůležitějšími typy osvobozených příjmů jsou zákonem vymezené dividendy a 

kapitálové vklady akcionářů.
132

 

 

Sazba daně 

Výše sazby daně z příjmů právnických osob 22%. Dividendy, úroky a licenční poplatky 

vyplácené společnostem, které jsou švédskými rezidenty, nepodléhají srážkové dani.
133

 

 

Jelikož je všeobecně v severských státech sazba daní vysoká, týká se spíše daní z příjmů 

fyzických osob. Sazba daní z příjmů právnických osob, je podobná sazbám daní 

                                                
128 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014. 336 s. ISBN 978-80-7478-626-6. 
129 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
130 tamtéž 
131 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. 6. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. 
132 tamtéž 
133 tamtéž 
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v Evropě. Pro porovnání jsou v tabulce uvedeny sazby daně z příjmů právnických osob 

sousedních států Švédska – Norska, Finska a Dánska.
134

 

 

Tabulka 10: Sazby daně z příjmů právnických osob severských států (vlastní zpracování
135

) 

Země 
Sazba daně v 

% 

Norsko 27 

Finsko 20 

Dánsko 24,5 

 

Na následujícím grafu je zobrazen vývoj sazby daně z příjmů ve Švédsku od roku 2005. 

Poslední tři roky se sazba drží na 22%, na které klesla v roce 2013 z 26,3%. Pouze pro 

zajímavost: nejvyšší sazba daně z příjmů právnických osob byla v roce 1989 a to 

60,1%.
136

 

  

Graf 6: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob od roku 2005 v % (vlastní zpracování)
137

 

 
                                                
134 Taxation Trends in the European Union. [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_stru

ctures/2014/report.pdf. 
135 Vlastní zpracování s využitím Taxation Trends in the European Union. 
136 OECD Corporate Income Tax Rates, 1981-2013. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: 

http://taxfoundation.org/article/oecd-corporate-income-tax-rates-1981-2013. 
137 Vlastní zpracování s využitím OECD Corporate Income Tax Rates, 1981-2013. [online]. [cit. 2015-01-
20]. Dostupné z: http://taxfoundation.org/article/oecd-corporate-income-tax-rates-1981-2013. 
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Daň z příjmů právnických osob je ve Švédsku pátou nejvýznamnější příjmovou 

položkou státního rozpočtu. Za rok 2014 tvořily příjmy z daní z příjmů právnických 

osob 94,828 ml. SEK.
138

 

 

4.2.2 Výpočet DPPO 

 

Švédsko aplikuje klasický systém zdaňování korporátních zisků, dvojí zdanění zisků 

(prvně na úrovni společnosti, poté ve formě dividend na úrovni akcionáře) je částečně 

eliminováno.
139

 

 

Švédsko rozlišuje, zda je příjemcem dividend fyzická osoba či společnost. V případě, že 

je příjemcem rezidentní společnost, je tento druh příjmu od srážkové daně z dividend 

zcela osvobozen – nedochází k dvojímu zdanění. U společnosti, která ve Švédsku není 

rezidentem, záleží na ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené 

s daným státem.
140

 

 

Akcionáři – fyzické osoby, které jsou ve Švédsku rezidenty, jsou také částečně 

osvobozeni od srážkové daně z dividend, a to do výše 70% sazby úroků na vládní 

půjčky, která se násobí nabývací hodnotou cenného papíru. Pokud dividendy plynou 

fyzickým osobám – nerezidentům, opět závisí na smlouvě o zamezení dvojího 

zdanění.
141

 

 

S ohledem na šíři tématu je práce podrobněji zaměřena pouze na zdanění příjmů na 

úrovni společnosti. 

 

Jak už bylo řečeno, zdanění příjmů právnických osob podléhají celosvětové příjmy 

švédských společností, které jsou sníženy o náklady související s udržením a zajištěním 

příjmů. 

                                                
138 Revenue Statistics 2014 – Sweden. [online]. 2014 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/ctp/consumption/revenue-statistics-and-consumption-tax-trends-2014-sweden.pdf. 
139 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 4. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014. 336 s. ISBN 978-80-7478-626-6. 
140 tamtéž 
141 tamtéž 
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Dále se tyto celosvětové příjmy snižují o: 

 zaplacené nájemné a licenční poplatky, 

 odpisy, 

 ztráta, 

 rezervy.
142

 

 

Některé z nákladů, které společnost vynaloží na udržení a zajištění příjmů však 

odčitatelné nejsou. Patří mezi ně: 

 rozdělení zisku (profit distributions), 

 náklady na reprezentaci, které překonaly společností stanovenou hranici 

uznatelnosti, 

 poplatky.
143

 

 

K celosvětovým ziskům patří u společností ve Švédsku i kapitálový zisk a daní se 

stejnou daňovou sazbou (22%).
144

 

 

Některé kapitálové zisky (akcie) jsou však od daní osvobozeny. Aby mohly být 

osvobozeny, musí být tyto akcie drženy za účelem obchodování. Stejně jako v případě 

dividend se u akcií na majitele rozumí, že jsou drženy pouze za účelem obchodování. 

Akcie na jméno jsou osvobozeny pouze v případě, že společnost vlastní nejméně 10% 

podílu v druhé společnosti.
145

 

 

Neexistuje žádné časové omezení (jak dlouho musí být akcie vlastněny), které by 

určovalo osvobození od daně u akcií na majitele, u akcií na jméno je minimální časové 

období jeden rok.
146

 

 

                                                
142 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
143 tamtéž 
144 tamtéž 
145 tamtéž 
146 tamtéž 
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Jelikož je tento kapitálový majetek osvobozený od daně, nemůže společnost uplatnit 

daňovou ztrátu z kapitálových zisků při výpočtu daňové společnosti. Tento typ ztráty 

není odčitatelný.
147

 

 

V následující tabulce si lze prohlédnout algoritmus výpočtu daně z příjmů právnických 

osob ve Švédsku. 

 

Tabulka 11: Algoritmus výpočtu daně z příjmů právnických osob ve Švédsku (vlastní zpracování)
148

 

Algoritmus výpočtu daně z příjmů právnických osob 

celosvětové zisky + kapitálové zisky společnosti 

Základ daně před zdaněním 

- položky 

a) náklady související se zajištěním a udržením příjmů 

b) zaplacené nájemné a licenční poplatky  

c) odpisy 

d) ztráta 

e) rezervy 

1. mezisoučet 

- vynásobení základu daně příslušnou daňovou sazbou 

Vlastní daňová povinnost 

 

 

                                                
147 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
148 Vlastní zpracování s využitím Taxation and Investment in Sweden 2014, Harmonizace daňových 

systémů zemí Evropské unie, Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, 

legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice 
EU, zdanění finančního sektoru. 
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5 Prostředky daňové optimalizace 

 

Celkovou daňovou povinnost si mohou poplatníci v obou státech korigovat pomocí tzv. 

prostředků daňové optimalizace. 

 

5.1 Česká republika 

 

Kromě toho, že poplatník provádí úpravy základu daně pomocí absolutně 

nezdaňovaných příjmů (příjmy osvobozené §19 a příjmy, které nejsou předmětem daně 

§18(2)) může ještě provádět další korekce, které vedou ke stanovení základu daně. 

Jedná se zejména o §23(3) b,c; 23(4) a,b; §26-32a ZDP – odpisy, §34(1) – daňová 

ztráta, §20(8) – hodnota bezúplatného plnění a §35 ZDP – slevy na dani.
149

 

                                                
149 Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů ze dne 20. 11. 1992. 
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Prostředky daňové 

optimalizace 
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Položky snižující daňovou 

povinnost 
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hmotného majetku 

 

Investiční pobídky 
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§35a 
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Obrázek 1: Prostředky daňové optimalizace (vlastní zpracování)            
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Odpisy §26-32a 

Odpisy jsou u většiny právnických osob významnou položkou daňové optimalizace. 

Jsou upraveny jak zákonem o účetnictví, tak zákonem o dani z příjmů. Do daňově 

uznatelných nákladů je možné uplatnit odpisy pouze ve výši odpisů daňových.
150

 

 

Účetní odpisy 

Účetní odpisy vyjadřují, jakým způsobem je majetek v průběhu času opotřeben. Jedná 

se o postupné (předpokládané) opotřebení majetku, které je stanovené na základě 

odborného odhadu co nejreálněji tak, aby jejich zachycení v účetnictví zaručovalo, že 

toto účetnictví bude podávat poctivý a věrný obraz skutečnosti.
151

 

 

Je plně v kompetenci účetní jednotky, jakým způsobem si stanoví odpisové plány. 

Existují následující metody výpočtu účetních odpisů: 

 odpisy časové – majetek se odepisuje podle času, 

 odpisy výkonové – vycházejí z množství „odvedené práce – výkonu“.
152

 

 

Daňové odpisy 

Jednou ze základních zásad daňových odpisů je, že lze odepisovat maximálně do výše 

vstupní ceny (v případě odepisování ze zvýšené vstupní ceny pak do výše zvýšené 

vstupní ceny).
153

 

 

Daňové odpisy mohou být koncipovány jako roční nebo měsíční s tím, že každému 

z těchto typů odpovídají jiné charakteristiky.
154

 

 

Nehmotný majetek 

Vždy se odepisuje měsíčně, a to buď po dobu, na kterou byl pořízen, pokud je právo 

jeho využití časově omezeno (pak lze odepisovat s přesností na měsíce nebo na dny) 

                                                
150 Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů ze dne 20. 11. 1992. 
151 Účetní a daňové odpisy majetku. [online]. [cit. 2015-01-20]. Dostupné z: http://portal.pohoda.cz/dane-

ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/ucetni-a-danove-odpisy-majetku/ 
152 tamtéž 
153 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 

ISBN 978-80-87480-23-6. 
154 tamtéž 
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anebo po dobu stanovenou zákonem, který dobu odepisování stanoví diferencovaně 

podle druhu nehmotného majetku (viz tabulka v příloze).
155

 

 

Hmotný majetek 

Nejčastěji se při odepisování používají odpisy roční, z toho důvodu je můžeme nazývat 

standardní odpisy. Platí pro ně následující charakteristiky: 

 doba odepisování je dána zatříděním majetku do odpisové skupiny, 

 poplatník má právo volby jedné ze dvou metod odepisování, 

 zvolená metoda odepisování nemůže být po zahájení odpisování změněna, 

 odepisování může poplatník odložit nebo přerušit.
156

 

 

U standardního odepisování si poplatník může vybrat metodu odepisování pro každý 

jednotlivý předmět odepisování. Rovnoměrné odepisování se řídí odpisovými sazbami 

podle odpisových skupin, kdežto zrychlené odepisování využívá odpisové koeficienty 

(viz tabulky v příloze).
157

 

 

Poplatník má právo uplatnit vyšší odpis v prvním roce odepisování. Jde však pouze o 

právo, nikoliv povinnost. U některého hmotného majetku lze odepsat o 10% více ze 

vstupní ceny v prvním roce odepisování. Musí však být splněny následující podmínky: 

 odpisovatel je prvním vlastníkem předmětu odpisování, 

 tento způsob lze uplatnit pouze u majetku z první až třetí odpisové 

skupiny, 

 majetek není vyjmenován mezi výjimkami, u kterých tento způsob nelze 

uplatnit.
158

 

 

Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, odpisování lze i přerušit. Při 

dalším odpisování je však nutné pokračovat způsobem, jakoby odpisování přerušeno 

nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník nebo 

nájemce) výdaje paušální částkou. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní 

                                                
155 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 

ISBN 978-80-87480-23-6. 
156 tamtéž  
157 tamtéž 
158 tamtéž 
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výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané 

výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely.
159

 

 

Pro zajímavost se rozhodla autorka vložit tabulku se statistikou odpisů hmotného a 

nehmotného majetku za období 2010 – 2013 v Kč. 

 

Tabulka 12: Statistika odpisů hmotného a nehmotného majetku za období 2010 - 2013 v Kč (vlastní 
zpracování)

160
 

Statistika odpisů hmotného a nehmotného majetku z daňových přiznání v letech 

2010 - 2013 v Kč 

Skupina 2010 2011 2012 2013 

1 35 787 382 252 28 690 607 937 28 130 633 611 27 447 701 128 

2 165 796 826 522 161 188 971 202 151 483 801 028 148 059 115 655 

3 45 504 780 534 46 610 058 858 48 218 666 816 49 430 529 697 

4 31 606 755 473 30 317 028 894 34 634 927 384 32 303 237 978 

5 61 932 624 416 63 925 937 208 65 202 899 673 64 291 087 116 

6 7 561 020 712 7 386 778 570 8 045 063 743 8 106 928 468 

 

Rezervy §23(4) c 

Účetně si může subjekt tvořit rezervy podle své potřeby, aby dosáhl věrnosti zobrazení 

a dostál zásadě opatrnosti. Pro daňové účely se však uznávají jen ty z nich, které jsou 

stanoveny zvláštním zákonem – zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů.
161

 

 

Rezervy na opravy hmotného majetku 

Z hlediska běžného podnikatelského subjektu (právnické osoby) je nejdůležitější 

rezerva na opravy hmotného majetku, kterou může tvořit poplatník na opravy hmotného 

majetku, jehož doba odepisování je pět let a více.
162

 

 

                                                
159 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ze dne 20. 11. 1992. 
160 Vlastní zpracování s využitím Vybrané údaje z daňových přiznání daně z příjmů právnických osob. 

[online]. [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-

statistiky/udaje-z-danovych-priznani. 
161 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 

ISBN 978-80-87480-23-6. 
162 tamtéž 
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Rezerva musí být tvořena alespoň ve dvou po sobě následujících zdaňovacích obdobích. 

Předpokládaný rok zahájení opravy se do počtu tvorby let nezahrnuje. Celková 

kalkulovaná výše se musí rozložit do jednotlivých let její tvorby rovnoměrně.
163

 

 

Vzhledem k tomu, že tvorba rezervy slouží jako možnost odložení daňové povinnosti do 

následujících let, je stanoven maximální počet let, po které lze rezervu na opravy 

hmotného majetku tvořit, a to diferencovaně podle zatřídění majetku do odpisové 

skupiny. Tabulka maximálního počtu let tvorby rezervy je zařazena v přílohách této 

bakalářské práce.
164

 

 

Výdaje na opravu, na kterou byla rezerva tvořena, je nutno proúčtovat jako čerpání 

tvořené rezervy až do jejího vyčerpání. Ve výsledku hospodaření se výdaje na opravu 

neprojeví přímo, ale pouze prostřednictvím postupného čerpání rezervy (náklad na tuto 

opravu byl zahrnován do výsledku hospodaření již v minulých obdobích).
165

 

 

Oprava musí být zahájena nejpozději v roce následujícím po roce, ve kterém byl 

počátek jejího čerpání plánován. Pokud ne, je nutno zvýšit výsledek hospodaření pro 

stanovení základu daně o celou výši vytvořené rezervy.
166

 

 

Ostatní účetní rezervy 

U těchto rezerv je postup odlišný. Tvorba těchto rezerv není uznána jako daňový 

náklad, proto je nutno v daném zdaňovacím období zvýšit o částku jejich tvorby 

výsledek hospodaření pro účely stanovení základu daně. Naopak ve zdaňovacím 

období, ve kterém dochází k jejich čerpání, je nutno snížit výsledek hospodaření před 

zdaněním o částku čerpání těchto rezerv.
167

 

 

                                                
163 VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12 vyd. VOX: Praha, 2014. 

ISBN 978-80-87480-23-6. 
164 tamtéž 
165 tamtéž 
166 tamtéž 
167 tamtéž 
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Daňová ztráta §34(1) 

Daňový poplatník si může uplatnit takovou daňovou ztrátu, která vznikla a byla 

vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v pěti 

zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta 

vyměřila.
168

 

 

Bezúplatná plnění (dary) §20(8) 

Zákon vymezuje okruh příjemců, kterým může být dar poskytnut, účel za kterým může 

být dar poskytnut a limit pro daňovou uplatnitelnost: 

 okruh příjemců (stát, kraje, obce, neziskové organizace, tělesně postižení občané 

atd.), 

 účel poskytnutí (financování vědy a výzkumu, ochrana zvířat, účely zdravotní a 

sociální atd.), 

 limity pro daňovou uplatnitelnost (hodnota daru musí být alespoň 2000,-- Kč a 

v úhrnu lze odečíst maximálně 10% základu daně sníženého podle §34).
169

 

 

Slevy na dani §35 

Posledním prostředkem daňové optimalizace jsou slevy na dani, které si daňový 

poplatník může uplatnit. Jedná se o: 

 částku 18 000,-- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, a 

poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného 

počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo, 

 částku 60 000,-- za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a 

poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného 

počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo.
170

 

 

5.2 Švédsko 

 

I ve Švédsku existuje několik možností, kterými poplatníci mohou optimalizovat 

daňovou povinnost.  

                                                
168 Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů ze dne 20. 11. 1992. 
169 tamtéž 
170 tamtéž 
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Odpisy 

Stroje a zařízení se všeobecně ve Švédsku odpisují zrychlenou metodou, přičemž 

maximální odpočet je 30% celkové účetní hodnoty veškerého majetku na začátku 

zdaňovacího období, zvýšené o pořizovací cenu majetku a snížené o částku prodaného 

majetku nebo ztraceného majetku během roku.
172

 

 

Pokud by rovnoměrné odepisování ve výši 20% ročně z veškerého majetku vedlo 

k nižší účetní hodnotě v jakémkoliv roce, může být roční odpočet z odpisů zvýšen. 

Pokud poplatník prokáže, že skutečná hodnota strojů a zařízení je nižší než hodnota 

vypočtená podle uvedených metod odpisování, lze odpisovat po schválení správcem 

daně v částce odpovídající reálné hodnotě.
173

 

 

                                                
171 Vlastní zpracování s využitím Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-

14]. Dostupné z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-

swedenguide-2014.pdf. 
172 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. 6. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. 
173 tamtéž 
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Budovy lze odepisovat pouze rovnoměrně a jejich odpisové sazby se pohybují mezi 2% 

a 5% ročně.
174

 

 

Sazby se určují podle toho, o jaký druh budovy se jedná. Komerční budovy se mohou 

odepisovat v rozmezí 1,5% – 5% ročně. Výrobní haly mají 4% a kancelářské budovy 

mohou odepisovat 2% ročně. Tovární budovy, kde se opotřebení projevuje nejvíce, se 

odepisují sazbou od 3% - 5% ročně.
175

 

 

Zařízení budov, které je možné přesouvat, se odepisuje stejně jako stroje a vybavení. 

Naopak to zařízení, které je nelze přesouvat, se odepisuje jako součást budovy.
176

 

 

Majetek, jehož doba životnosti nepřesahuje tři roky a majetek malé hodnoty (v roce 

2013 do hodnoty 22 000 SEK) může být plně odepsán v roce pořízení.
177

 

Cena se u majetku ve Švédsku nesmí navyšovat. Za určitých podmínek, však můžeme 

navýšit vstupní cenu a to o hodnotu, kterou jsme vynaložili na opravu majetku. U zboží 

se může cena změnit na jejich původní hodnotu nebo na současnou tržní hodnotu zboží. 

Snížení ceny zboží na jeho tržní hodnotu musí být prováděno každoročně. Hodnota, o 

kterou je cena majetku zvýšena, nepodléhá žádnému zdanění.
178

 

 

Rezervy 

Společnosti mohou vytvořit rezervu v hodnotě až 25% z ročního výdělku po dobu šesti 

let. Tato částka může být odečtena od základu daně. Během této šestileté doby může 

společnost kdykoliv rezervu rozpustit nebo ukončit její vytváření. Na konci tohoto 

šestiletého období se musí základ daně o hodnotu rezervy opět navýšit.
179

 

 

                                                
174 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. 6. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. 
175 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
176 tamtéž 
177 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 

finančního sektoru. 6. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. 
178 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
179 tamtéž 
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Ztráta 

Všeobecně se ve Švédsku ztráta vniklá z podnikání může odečítat bez omezení. 

Nicméně jsou zde určitá omezení, hlavně v případě, kdy společnost přebírá jiný 

vlastník.
180

 

 

Změna vlastnictví neznamená pouze převzetí ztrátové společnosti jiným vlastníkem 

(pokud nový vlastník vlastní více než 50% podílu) ale také pokud stávající ztrátová 

společnost (nebo její mateřská společnost) převezme kontrolu nad jinou společností.
181

 

 

Omezení platí též pro obchodování s akciemi a obchodování mezi skupinou 

společností.
182

 

 

 

                                                
180 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
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6 Komparace daní z příjmů právnických osob a daňových 

soustav České republiky a Švédska 

 

Tato kapitola je zaměřena na hlavní rozdíly v daňových soustavách a ve způsobu 

výpočtu daní z příjmů právnických osob v České republice a ve Švédsku. 

 

6.1 Komparace daňových soustav 

 

V obou zemích se daně dělí na daně přímé a nepřímé. Rozdíl je poté v zařazení 

jednotlivých daní do těchto kategorií. Zatímco v České republice se daně rozdělují 

striktně do těchto dvou kategorií, ve Švédsku se některé daně posuzují samostatně a 

nejsou přiřazeny ani k jedné kategorii. Přímé a nepřímé daně se zde rozlišují pouze u 

daní vztahujících se k příjmům. Tyto rozdíly si lze prohlédnout v následující tabulce. 

 

Tabulka 13: Přehled přímých a nepřímých daní v ČR a ve Švédsku (vlastní zpracování
183

) 

Přehled přímých a nepřímých daní v ČR a ve Švédsku 

Švédsko Česká republika 

Přímé daně 
Nepřímé 

daně 
Ostatní daně Přímé daně Nepřímé daně 

Příjmy ze 

zaměstnání 

Sociální 

pojištění 

Zdanění 

korporací 

Daně 

příjmové 

(PO,FO) 

DPH 

Příjmy z 

činností 

souvisejících 

se 

zaměstnáním 

Mýtné 
Daň ze zisku 

korporací 

Daň z 

nemovitých 

věcí 

Spotřební daň 

                                                
183 Vlastní zpracování s využitím Daňový systém ČR 2014 a Different Types of Taxes. 
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Přehled přímých a nepřímých daní v ČR a ve Švédsku 

Základní 

důchodové 

pojištění 

Poplatky za 

zaměstnance 

(výhody, 

benefity) 

Spotřební 

daň 

Daň z nabytí 

nemovitosti 
Cla 

Daň z příjmů 

PO  
DPH 

 
Energetické daně 

    
Daň silniční 

 

6.2 Komparace daní z příjmů právnických osob 

 

V následující tabulce jsou vypsány zásadní rozdíly v dani z příjmů právnických osob 

v České republice a ve Švédsku. 

 

Tabulka 14: Rozdíly v základních pojmech k dani z příjmů právnických osob v České republice a ve Švédsku 
(vlastní zpracování

184
) 

Komparace základních pojmů daní z příjmů právnických osob v České republice 

a ve Švédsku 

Sledovaný znak Česká republika Švédsko 

Poplatník vymezeno zákonem vymezeno zákonem 

Zdaňovací 

období 

kalendářní rok, 

hospodářský rok 
fiskální rok 

Předmět daně 
příjmy z veškeré činnosti a 

z nakládání s veškerým 

majetkem 

celosvětové příjmy společnosti 

Základ daně 
účetní výsledek 

hospodaření 
celosvětové příjmy 

                                                
184 Vlastní zpracování s využitím Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, Daně v Evropské 

unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně 

judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru, Taxation and 
Investment in Sweden 2014 a ZDP. 
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Komparace základních pojmů daní z příjmů právnických osob v České republice 

a ve Švédsku 

Co není předmět 

daně 

příjmy získané nabytím 

akcií, příjmy z činnosti 

správy úložišť 

radioaktivních odpadů, 

příjmy svěřeneckého 

fondu, majetkový 

prospěch 

dividendy, kapitálové vklady 

akcionářů 

Sazba daně 19% 22% 

 

 

6.3 Komparace výpočtu daně z příjmů právnických osob 

 

V obecné rovině se daň z příjmů právnických osob počítá jak v České republice, tak ve 

Švédsku velmi podobně. Nejprve je třeba stanovit základ daně, který se potom dále 

upravuje. Přesto i zde můžeme najít rozdíly, které jsou patrné z následující tabulky. 

 

Tabulka 15: Rozdíly ve výpočtu daně z příjmů právnických osob v České republice a ve Švédsku (vlastní 
zpracování

185
) 

Komparace výpočtu daně z příjmů právnických osob v České republice a ve 

Švédsku 

Česká republika Švédsko 

Účetní výsledek hospodaření Celosvětové zisky + kapitálové zisky 

úprava základu daně o §23, §24, §25 úprava o odčitatelné náklady 

úprava o odpisy (+ položka) odpočet podle principu tržního odstupu 

1. mezisoučet 
odpočet zaplaceného nájemného a 

poplatků 

úprava základu daně o §18, §19, §23 odpočet odpisů 

úprava o odpisy (- položka) odpočet ztráty 

2. mezisoučet odpočet rezerv 

odpočet daňové ztráty 1. mezisoučet 

3. mezisoučet vynásobení základu daně sazbou 

odpočet hodnoty bezúplatného plnění Vlastní daňová povinnost 

4. mezisoučet   

                                                
185 Vlastní zpracování s využitím ZDP a Taxation and Investment in  Sweden 2014. 
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Komparace výpočtu daně z příjmů právnických osob v České republice a ve 

Švédsku 

zaokrouhlení základu daně a vynásobení 

sazbou 
  

Daňová povinnost před uplatněním 

slev 
  

slevy na dani   

Vlastní daňová povinnost   

 

 

6.4 Komparace prostředků daňové optimalizace 

 

Tato kapitola je zaměřena na porovnání prostředků daňové optimalizace, pomocí 

kterých mohou společnosti v České republice a ve Švédsku snížit výslednou daňovou 

povinnost v České republice a ve Švédsku. 

 

Tabulka 16: Komparace prostředků daňové optimalizace v České republice a ve Švédsku (vlastní 
zpracování)

186
 

Komparace prostředků daňové optimalizace  

Sledovaný znak Česká republika Švédsko 

Odpisy hmotný, nehmotný majetek hmotný, nehmotný majetek 

druhy odpisů daňové, účetní účetní 

způsob 

odepisování 
standardní, zrychlené standardní, zrychlené 

odpisové skupiny stanoveny ZDP stanoveny podle druhu majetku 

Rezervy 

na opravy dlouhodobého 

majetku dle zákona o 

rezervách 

bez určení 

Stanovení částky 

rovnoměrné rozložení podle 

cílové částky do počtu let 

tvoření 

procentem z výdělku 

                                                
186 Vlastní zpracování s využitím ZDP a Taxation and Investment in Sweden 2014. 
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Komparace prostředků daňové optimalizace  

Daňová ztráta 
uplatnění v pěti následujících 

obdobích po vzniku 
uplatnění bez omezení 

Bezúplatná 

plnění 
uplatňují se podle ZDP neuplatňují se 

Slevy na dani uplatňují se podle ZDP neuplatňují se 

 

Z tabulky je patrné, že rozdíly v prostředcích daňové optimalizace se vyskytují ve všech 

kategoriích. 

 

Zatímco v České republice využívají společnosti jak odpisy daňové, tak účetní, ve 

Švédsku jsou daňově účinné účetní odpisy.  

 

Další rozdíly lze najít v rezervách, které jsou v České republice tvořeny za účelem 

oprav dlouhodobého majetku, ve Švédsku jsou rezervy tvořeny bez specifikace účelu 

této rezervy a stanovení jejich výše je určeno procentem ze zisku, ne rovnoměrným 

rozložením výše částky rezervy do počtu let tvoření rezervy. 

 

Švédské společnosti pak mohou využívat ztrátu jako prostředek optimalizace bez 

časového omezení. České společnosti jsou omezeny uplatněním daňové ztráty v pěti 

následujících obdobích po vzniku této ztráty. 

 

Bezúplatná plnění nebo slevy na dani jsou pro české poplatníky výhodou, ve Švédsku 

nejsou tyto prostředky optimalizace využívány.
187

 

 

                                                
187 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
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7 Modelové příklady 

V této kapitole budou uvedeny souvislé příklady výpočtu DPPO ve Švédsku i v České 

republice. Jedná se o následující poplatníky: obě společnosti jsou společnostmi 

obchodními a jsou rezidenty daných států, obě mají též stejnou právní formu – 

společnost s ručením omezeným. V závěru kapitoly bude provedena komparace 

uvedených příkladů. 

 

7.1 Výpočet daně z příjmů právnických osob v České republice 

Obchodní společnost XYZ, s.r.o. dosáhla v roce 2014 výsledku hospodaření 

75 000 000,-- Kč. Společnost dále během roku 2014 eviduje tyto události: 

 odpisy:   - účetní 21 200 000,-- Kč, 

- daňové 15 500 000,-- Kč, 

 neodvedené pojištění na sociálním a zdravotním pojištění 3 000 000,-- Kč 

(hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance za rok 2014, neodvedené za listopad 

2014, neuhrazeno do března 2015), 

 daň z nemovitosti (vztahuje se ke zdaňovacímu období, účtováno do nákladů, 

neuhrazeno) 1 200 000,-- Kč, 

 výdaje na reprezentaci 1 250 000,-- Kč, 

 společnost poskytla dar místní nemocnici a dar škole v celkové hodnotě 

2 125 000,-- Kč (dar škole – 625 000,-- Kč a dar nemocnici – 1 500 000,-- Kč), 

 příspěvek zaměstnancům na další vzdělávání – 1 000 000,-- Kč (takové vzdělání, 

které je nezbytně nutné k výkonu práce), 100 000,-- Kč (vzdělání, které 

s výkonem práce nesouvisí), 

 náklady na výzkum a vývoj ve výši 15 000 000,-- Kč, 

 

 daňovou ztrátu: z roku 2012 ve výši 3 550 000,-- Kč, 

z roku 2013 ve výši 1 120 000,-- Kč. 

(daňová ztráta z roku 2013 neuplatněna, daňová ztráta z roku 2012 uplatněna 

poprvé v roce 2014 a to ve výši 710 000,-- Kč) 
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Řešení: 

Účetní výsledek hospodaření je nejprve potřeba transformovat na základ daně pomocí 

úprav podle zákona o dani z příjmů právnických osob takto: 

1) zvýšit VH o položky o které ho je třeba zvýšit podle: 

- §23, §24 nebo §25 ZDP a o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (Ú>D) 

 

2) snížit VH o položky§1 o které ho lze snížit podle: 

- §18, §19, §23 ZDP a rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (Ú<D) 

 

3) dále lze VH snížit podle zákona o tyto položky podle: 

- §34 a §20 ZDP 

 

Takto upravený výsledek hospodaření je nyní základem daně, který se vynásobí 

příslušnou sazbou daně podle §21 ZDP a získaná výsledná daňová povinnost se dá 

podle zákona snížit o slevy na dani podle §35, §35a a §35b ZDP. Po uplatnění slev 

získá poplatník výši vlastní daňové povinnosti, kterou musí odvést finančnímu úřadu. 

 

Tabulka 17: Výpočet daně z příjmů právnických osob v ČR (vlastní zpracování) 

Účetní výsledek hospodaření  75 000 000 Kč 

nedaňové náklady: Ustanovení  

rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy U>D §24(2)v 5 700 000 Kč 

neodvedené sociální a zdravotní pojištění §24(2)f 3 000 000 Kč 

daň z nemovitosti §24(2)ch 1 200 000 Kč 

výdaje na vzdělání – nesouvisející se zaměstnáním §24(2)j3 100 000 Kč 

výdaje na reprezentaci §25(1)t 1 250 000 Kč 

dar škole §25(1)t 625 000 Kč 

dar nemocnici §25(1)t 1 500 000 Kč 

1. mezisoučet  13 375 000 Kč 

Základ daně před zdaněním  88 375 000 Kč 

odčitatelné a nezdanitelné položky:   

ztráta z roku 2012 §34(1) 710 000 Kč 

2. mezisoučet  87 665 000 Kč 

výdaje na výzkum a vývoj §20(8) 15 000 000 Kč 

dary nemocnici a škole §20(8) 2 125 000 Kč 

3. mezisoučet  70 540 000 Kč 

Zdanitelný základ daně  70 540 000 Kč 

sazba daně §21 19 % 

Výše daňové povinnosti  13 402 600 Kč 
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Daňová povinnost za rok 2014 činí 13 402 600 Kč. Daňové přiznání se potom podává 

do tří měsíců od skončení zdaňovacího období. Výjimku tvoří právnické osoby, které 

podléhají povinnému auditu (akciové společnosti a některé společnosti s ručením 

omezeným) nebo osoby, jejichž daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, 

které podávají přiznání až do šesti měsíců po skončení zdaňovacího období.
188

 

 

7.2 Výpočet daně z příjmů právnických osob ve Švédsku 

Obchodní společnost ABC, s.r.o. dosáhla celosvětových příjmů v hodnotě 25 261 031 

SEK. Dále společnost evidovala tyto operace: 

 odpisy za rok 2014 5 220 613 SEK, 

 neodvedené pojistné na sociálním a zdravotním pojištění 1 010 441 SEK (za rok 

2014), 

 předpis daně z nemovitostí (vztahuje se ke zdaňovacímu období, neuhrazeno) 

404 176 SEK, 

 výdaje na reprezentaci 421 017 SEK (nepřesáhly daňově uznatelnou výši 

stanovenou společností), 

 ztráta společnosti:  za rok 2012 ve výši 1 195 689 SEK 

za rok 2013 ve výši 377 231 SEK  

(do nákladů jde v tomto roce pouze 1 000 000 SEK), 

 společnost poskytla dar místní nemocnici a dar škole v celkové hodnotě 715 729 

SEK (dar škole 210 509 SEK a dar nemocnici 505 220 SEK), 

 příspěvek zaměstnancům na další vzdělávání v celkové výši 370 495 SEK, 

 náklady na výzkum a vývoj 5 052 206 SEK. 

 

Řešení: 

1) Základ daně (celosvětové zisky) se nejprve sníží o ty položky, o které to umožňuje 

švédský daňový systém: 

a) náklady související se zajištěním a udržením příjmů 

b) odpisy, 

                                                
188 ŠIROKÝ, JAN. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění 
finančního sektoru. 6. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. 
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c) ztráty, 

d) rezervy, 

e) zaplacené nájemné a licenční poplatky. 

 

2) Takto zjištění základ daně se vynásobí příslušnou sazbou daně (22% v roce 2015) a 

zjistí se výsledná daňová povinnost. 

 

Tabulka 18: Výpočet daně z příjmů právnických osob ve Švédsku (vlastní zpracování) 

Celosvětové zisky společnosti  25 261 031 SEK 

odčitatelné náklady: Ustanovení  

odpisy odčitatelné 5 220 613 SEK 

neodvedené sociální a zdravotní pojištění neodčítá se x 

daň z nemovitosti (za rok 2014, neuhrazeno) neodčítá se x 

výdaje na reprezentaci odčitatelné 421 017 SEK 

ztráta odčitatelné 1 000 000 SEK 
dar nemocnici  neodčítá se x 

dar škole neodčítá se x 

příspěvek zaměstnancům na další vzdělávání neodčítá se 370 495 SEK 

náklady na výzkum a vývoj neodčítá se 5 052 206 SEK 

Základ daně  13 196 700 SEK 

sazba daně  22 % 

Výše daňové povinnosti  2 903 274 SEK 

 

Daňová povinnost Švédské společnosti za rok 2014 činní 2 903 274 SEK. Daňové 

přiznání musí být podáno nejpozději do 2. května následujícího roku po skončení 

zdaňovacího období.
189

 

 

Při porovnání výpočtu DPPO zjistíme, že vykazují velmi podobné rysy. Najdou se však 

i jisté odlišnosti. Stejné je například odčítání daňově uznatelných nákladů, mezi které 

patří např. odpisy nebo ztráta. Dále jsou tu náklady, které nejsou daňově uznatelné, 

které se v České republice k výsledku hospodaření přičítají, ve Švédsku však nikoliv. O 

darech, které se v České republice za určitých podmínek stávají odčitatelnými 

položkami, nenašla autorka ve švédských zdrojích žádné zmínky.
190

 

                                                
189 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008. 

260 s. ISBN 978-80-7357-386-7. 
190 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
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Pro výpočet daně z příjmu ve Švédsku nebyl použit přepočet pomocí kurzu ČNB, ale 

přepočet dle parity kupní síly a čísla použitá v příkladu jsou pouze fiktivní. Pro snížení 

základu daně, tím pádem i výsledné daňové povinnosti, by společnosti měly co nejvíce 

využívat prostředky daňové optimalizace. 
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8 Závěr 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnat zdaňování příjmů právnických osob 

ve Švédsku a v České republice. Uvedenému předcházelo shrnutí základních pojmů 

týkajících se této problematiky a popsání procesu zdanění právnických osob v obou 

zemích. 

 

Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů, seznámení 

s posouzením důležitosti DPPO ve veřejném sektoru ve smyslu ovlivňování inkasa 

státního rozpočtu daní z příjmů právnických osob v obou státech, popis daňových 

soustav a vysvětlení postupu při zdaňování právnických osob. 

 

Bakalářská práce poté navazuje návrhovou částí, kde je postup výpočtu praktikován na 

modelových příkladech. Tyto příklady se týkají daňových rezidentů porovnávaných 

států. Jejich příjmy plynou pouze ze státu rezidence. Pro příklady byla vybrána stejná 

právní forma obou poplatníků. Příjmy jsou stanovené náhodným způsobem a nejsou 

přepočítávány denním kurzem ČNB.   

 

S ohledem na rozsáhlost tohoto tématu nebylo možné porovnat všechny prvky z oblasti 

daně z příjmů právnických osob. Z provedeného srovnání však vyplývá, že zde nějaké 

rozdíly existují např. v základních pojmech (zdaňovací období, lhůta pro podání 

daňového přiznání), ve stanovení základu daně nebo v prostředcích daňové 

optimalizace. 

 

V rámci provedeného srovnání lze konstatovat, že daň z příjmů právnických osob tvoří 

v obou zemích významnou součást inkasa rozpočtů. Je důležitou položkou příjmů nejen 

státního, ale i místních rozpočtů, čímž ovlivňuje celou ekonomickou situaci země.  

 

Z provedeného srovnání vyplynulo, že nejzásadnější rozdíly lze najít v množství 

prostředků daňové optimalizace. Zatímco v České republice mohou poplatníci využívat 

odpisy, rezervy, daňovou ztrátu, dary a slevy na dani, ve Švédsku si mohou základ daně 

snížit pouze pomocí odpisů, rezerv a daňové ztráty. Na základě provedené rešerše se 
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nepovedlo zjistit, zda švédští poplatníci využívají jako prostředek daňové optimalizace 

dary či slevy.
191

  

 

Dále z tohoto srovnání vyplynulo, že proces stanovení základu daně a následný výpočet 

daně z příjmů právnických osob je ve Švédsku jednodušší než v České republice a také 

přehlednější, což je dáno právě nevelkým množstvím prostředků daňové optimalizace a 

malým počtem daňově uznatelných a neuznatelných nákladů.  

 

Z čeho by si čeští zákonodárci mohli vzít příklad, je právě zmiňovaná jednoduchost ve 

způsobu stanovení základu daně z příjmů a jednoduchost algoritmu pro výpočet daně 

z příjmů právnických osob. Čeští poplatníci by takovéto zjednodušení legislativy jistě 

uvítali. 

 

Z této bakalářské práce lze usoudit, že zdaňování příjmů právnických osob je velmi 

obsáhlé a komplikované téma a jeho hlubší prozkoumání by mohlo být inspirací pro 

další bakalářskou práci. 

                                                
191 Taxation and Investment in Sweden 2014. [online] 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-swedenguide-2014.pdf. 
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Tabulky sazeb pro odepisování dlouhodobého majetku 

Minimální doba odepisování (Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) 

Odpisová skupina Doba odepisování 

1 3 roky 

2 5 let 

3 10 let 

4 20 let 

5 30 let 

6 50 let 

 

Roční odpisové sazby při rovnoměrném odepisování (Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) 

Odpisová skupina První rok 

odepisování 

Další roky 

odepisování 

Pro zvýšenou 

vstupní cenu 

1 20 40 33,3 

2 11 22,5 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5,0 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 

 

Koeficienty pro zrychlené odepisování (Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) 

Koeficient pro zrychlené odepisování 

Odpisová skupina První rok 

odepisování 

Další roky 

odepisování 

Pro zvýšenou 

zůstatkovou cenu 

1 3 4 3 

2 5 6 5 

3 10 11 10 

4 20 21 20 

5 30 31 30 

6 50 51 50 

 

 


