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2 �������������

Pro klasifikaci daní se pou�ívají mnohá kritéria s více �i mén� praktickým vyu�itím. Základními 

kritérii jsou: 

• dopad dan�, 

• vztah plátce a poplatníka, 

• subjekt dan�, 

• objekt dan�, 

• �í�e zachycení objektu dan�, 

• zp	sob placení dan�, 

• zp	sob výpo�tu dan�, 

• stupe
 respektu k osobní situaci poplatníka, 

• stanovení hodnoty dan� vzhledem k da
ovému základu. 

Podle dopadu dan� se dan� tradi�n� d�lí na: 

• dan� p�ímé � jsou p�ímo vym��eny ka�dému poplatníkovi bezprost�edn� podle jeho 

d	chodové �i majetkové situace, jsou adresné, v�t�inou p�ihlí�í k majetkové situaci 

poplatníka, který je sám vypo�ítává a odvádí, zná jejich hodnotu; d�lí se na d	chodové a 

majetkové, 

• dan� nep�ímé � jsou placeny a vybírány v cenách zbo�í, slu�eb apod., nezohled
ují 

osobní situaci poplatníka, jsou neadresné; �lení se na v�eobecné a selektivní (akcízy).  

Podle vztahu plátce a poplatníka se dan� d�lí na:  

• dan�, u kterých je plátce shodný s poplatníkem, kde tedy nedochází k p�esunutí da
ového 

b�emene na jinou osobu,  

• dan�, u kterých není poplatník toto�ný s plátcem. 

Podle subjektu se dan� d�lí do kategorií, kdy da
ovým subjektem je: 

• fyzická osoba, 

• korporace, 

• ú�astníci sdru�ení typu konsorcia, 

• domácnost (plný splitting) � hlava rodiny odvádí da
 za domácnost jako celek, nebo 

ka�dý �len domácnosti odvádí �ást dan� za domácnost; p�íjmy �len	 domácnosti se 
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se�tou a vypo�te se pr	m�r p�íjm	 na jednoho a u ka�dého se pak takto stanovený základ 

dan� zdaní jemu p�íslu�nou sazbou; �áste�n� je mo�né za plný splitting pova�ovat 

výpo�et p�íjm	 spolupracujících osob, 

• man�elé (man�elský �i �áste�ný splitting) � spole�né zdan�ní man�el	, které znal 

historicky i �eský právní �ád; p�íjmy man�el	 se se�tou a vypo�te se pr	m�r p�íjm	 na 

jednoho a u ka�dého se pak takto stanovený základ dan� zdaní jemu p�íslu�nou sazbou. 

Podle objektu se dan� d�lí na: 

• dan� d	chodové � zat��ující p�íjmy poplatníka v�etn� p�íjm	 naturálních a po�itk	, 

• majetkové dan� � uvalené na vlastnictví, dr�bu, nájem nebo u�ívání majetku, p�ípadn� i 

na nabytí majetku �i jiné transfery majetku, 

• transferové dan� � blízké daním majetkovým a �áste�n� d	chodovým, zat��ují p�evod 

nebo p�echod vlastnictví v�ci, 

• subjektové dan� (dan� z hlavy) � p�ípad, kdy se da
 platí z titulu samotné existence 

poplatníka, 

• reálné dan� (výnosové dan�) � platí se z výnosu ur�ité �innosti, pokud nepodléhají 

d	chodové dani, v�t�inou se odhadují na základ� reálných vn�j�ích znak	 výd�le�né 

�innosti (nap�. druh podnikání, po�et zam�stnanc	 apod., také po�et oken a dve�í u 

nemovitostních daní), 

• obratové dan� kaskádovité � uvalené na hrubý obrat u ka�dého výrobce podílejícího se na 

zpracování ka�dého výrobku, 

• obratové dan� z p�idané hodnoty � uvalené na �istý obrat nebo na obrat docílený u 

posledního zpracovatele, 

• spot�ební dan� � zat��ují spot�ebu ur�ité komodity. 

Podle objektu je mo�né �lenit dan� rovn�� na: 

• dan� kapitálové (postihují stav k ur�itému datu, typicky da
 z nemovitostí placená podle 

stavu k 1. lednu zda
ovacího období), 

• dan� tokové (zji��uje se zm�na mno�ství p�edm�tu zdan�ní za ur�ité sledované období, 

typicky dan� z p�íjm	). 

�í�e zachycení objektu dan� je kritériem, podle kterého se dan� �lení na: 

• dan� analytické � zda
ují ka�dý p�íjem odd�len� podle jeho zdroje, 

• dan� syntetické � zda
ují souhrn základ	 dan� jednou sazbou. 
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Podle zp	sobu placení dan� se dan� �lení na: 

• dan� vybírané srá�kou,  

• dan� vybírané na základ� p�iznání k dani. 

Podle zp	sobu výpo
tu dan� se dan� d�lí na: 

• dan� sazbové,  

• dan� reparti�ní � kontingentové, vybírané z hlavy, majetku, výnos	 apod., které se 

vyskytovaly v minulosti; dop�edu byl stanoven celkový výnos dan�, který byl následn�

rozd�len a� na jednotlivé poplatníky. 

Respektování osobní situace poplatníka p�i ukládání da
ové povinnosti rozd�luje dan� na: 

• dan� subjektové, respektující d	chodovou situaci poplatníka (in personam),  

• dan� objektové, které d	chodovou situaci ignorují (in rem). 

Dan� je mo�né �lenit také podle stanovení hodnoty dan� vzhledem k da�ovému základu, a to na: 

• dan� jednotkové � jsou stanoveny podle mno�ství jednotek da
ového základu (nap�. 

metry �tvere�ní pozemku), 

• dan� ad valorem (k hodnot�) � jsou stanoveny podle ceny zda
ovaného základu (nap�. 

hodnota pozemku v pen�zích). 

Teoreticky si lze p�edstavit i dal�í mo�nosti �len�ní daní, a to nap�íklad podle okruhu jejich platnosti 

(místní, centrální, nadnárodní), podle stupn� závaznosti (obligatorní a fakultativní � o zavedení dan�

rozhoduje p�íslu�ný územní samosprávný celek) apod. 

Klasifikace daní podle metodiky OECD je zajímavá p�edev�ím tím, �e OECD �adí mezi dan� i 

p�ísp�vky na sociální poji�t�ní. V tomto �len�ní existuje mnoho podskupin, nicmén� z nejobecn�j�ího 

hlediska OECD rozli�uje:  

• dan� z d	chod	, zisk	 a kapitálových výnos	, 

• p�ísp�vky na sociální zabezpe�ení, 

• dan� z mezd a pracovních sil, 

• dan� majetkové, 

• dan� ze zbo�í a slu�eb, 

• ostatní dan�. 
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2.1 Soustava berní v �eské republice  

Systémem daní a poplatk	 se rozumí souhrn daní a poplatk	, jako� i dal�ích ve�ejnoprávních úhrad 

da
ového charakteru, které jsou p�íjmem ve�ejných pen��ních fond	. Tento systém je ozna�ován té� 

jako da
ový (berní) systém. V posledních letech je nejen v �eské republice mo�né vystopovat 

tendence vedoucí k zmen�ení po�tu samostatných daní. P�íkladem je integrace daní d�dické a darovací 

do daní z p�íjm	. Vedle právního významu má berní systém i sv	j význam hospodá�ský, politický a 

spole�enský.  

Soustavu berní podle platné právní úpravy v �eské republice tvo�í: 

1. Da�ová soustava:

• da
 z p�íjm	 fyzických osob � p�ímá d	chodová da
 in personam, 

• da
 z p�íjm	 právnických osob � p�ímá d	chodová da
 in personam, 

• da
 z nemovitých v�cí (tvo�ená daní z pozemk	 a daní ze staveb a jednotek) � 

p�ímá majetková da
 in rem, 

• silni�ní da
 � p�ímá majetková da
 in rem, 

• da
 z nabytí nemovitých v�cí � p�ímá majetková (transferová) da
 in rem, 

• da
 z p�idané hodnoty � nep�ímá v�eobecná spot�ební da
 in rem, 

• da
 z minerálních olej	 � nep�ímá selektivní spot�ební da
 in rem, 

• da
 z lihu � nep�ímá selektivní spot�ební da
 in rem, 

• da
 z piva � nep�ímá selektivní spot�ební da
 in rem, 

• da
 z vína a meziprodukt	 � nep�ímá selektivní spot�ební da
 in rem, 

• da
 z tabákových výrobk	 � nep�ímá selektivní spot�ební da
 in rem, 

• da
 ze zemního plynu a n�kterých dal�ích plyn	 � nep�ímá selektivní spot�ební da


in rem, 

• da
 z pevných paliv � nep�ímá selektivní spot�ební da
 in rem, 

• da
 z elekt�iny � nep�ímá selektivní spot�ební da
 in rem; 

2. Poplatková soustava:

• místní poplatky,  

• správní poplatky � poplatky celostátní vybírané orgány ve�ejné správy, 

• soudní poplatky � poplatky celostátní vybírané soudy, 


