
 

 

Pracovněprávní vztahy 
   
Hlavním pramenem je  Zákoník  práce( Zákon č. 65/1965  Sb.) – neustále novelizován. 

 
Pracovněprávní vztahy mohou  být sjednány jako: 

 
A)  dohody o práci konané mimo pracovní poměr: 
 

1) dohoda o provedení práce 
                          -     může být uzavřena na maximální rozsah 150 hodin ročně u jednoho   
                                zaměstnavatele, 

-     může být uzavřena písemně nebo ústně, 
- je vhodná především pro krátkodobé brigády, 

- nevzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, 
- je povinnost uhradit daň z příjmu. 
-  

2) dohoda o pracovní činnosti 
- sjednává se na práci, která nesmí svým rozsahem převýšit polovinu 

stanovené týdenní pracovní doby, 
- musí být uzavřena písemně, 

- vzniká povinnost uhradit sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu.  
 

B)  pracovní poměr 
      Tato forma je v praxi nejběžnější. 
 

                    Vznik pracovního poměru 
 

1) volbou -  zvolení  poslanci, řídící pracovníci družstev,.. 
2) jmenováním  - vedoucí pracovníci jsou jmenováni do řídících funkcí. 
3) uzavřením pracovní smlouvy  -  tímto způsobem vzniká většina pracovních poměrů. 
    

                                    Pracovní smlouva 
 
Povinné náležitosti pracovní smlouvy jsou: 

- druh práce, na kterou je pracovník přijímán (strojní zámečník), 
- místo výkonu práce (Arcelor Mittal, Ostrava – Kunčice), 
- den nástupu do práce (1. 1. 2009). 

 
      V pracovní  smlouvě  mohou  být  i  další ujednání,  ta  už  však  nejsou povinná: 
 -  zda jde o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, pokud to ve smlouvě    
                není uvedeno, je smlouva sjednána na dobu neurčitou. 

-  zkušební doba – není-li zkušební doba ve smlouvě sjednána, neplatí, pokud 
                je  sjednána,  její  maximální  délka  je  3  měsíce. 
Zaměstnavatel  je  povinen  sjednat  pracovní  smlouvu  písemně a jedno vyhotovení smlouvy vydat 
zaměstnanci. 
 

 jméno zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele, včetně právnické formy(a.s.), 

 bližší označení druhu a místa výkonu práce, 

 nárok na délku dovolené na zotavenou, 

 údaje o výpovědních dobách, 



 

 

 údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty, místu a způsobu vyplácení, 
stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby.                                                                         

Povinnosti zaměstnavatele: 
 
 přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané smlouvy a platit mu mzdu, 
 vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů. 

 

Povinnosti zaměstnance: 
 

 konat práci podle pokynů zaměstnavatele, 
 konat práci osobně a ve stanovené  pracovní době, 
 dodržovat pracovní kázeň.    

 

Změny pracovního poměru 
1. Převedení na jinou práci   - zákoník  práce  uvádí,  kdy  zaměstnanec musí a kdy    
   může být převeden na jinou práci. Pokud  je druh práce ve smlouvě stanoven velmi  

obecně, zaměstnavatel se snáze vyhne ustanovením, která upravují tuto oblast. Zaměstnanec by měl 
usilovat o to, aby v jeho pracovní smlouvě byla přesně specifikována práce, kterou bude vykonávat. 
 

2. Přeložení na jiné místo  –  lze    pouze  se   souhlasem   zaměstnance   a  pouze                                                    
    v rámci zaměstnavatele. 
  

Skončení pracovního poměru 
 

Pracovní poměr může být rozvázán: 
 

1. dohodou – dohodnou-li se zaměstnanec i zaměstnavatel na termínu, kdy bude pracovní poměr 
ukončen. 
 

2. zrušením ve zkušební době – zrušit pracovní poměr může jak zaměstnanec,  
tak zaměstnavatel a nemusí uvádět důvody. Písemné oznámení o zrušení má být doručeno 
druhé straně zpravidla 3 dny předem. Tuto formu zrušení pracovního poměru nelze použít, 
nebyla-li zkušení doba sjednána. 
 

3. okamžité zrušení – tato forma je spíše výjimečná. Tímto způsobem může pracovní poměr zrušit 
jak organizace, tak i pracovník. 
 
Organizace -  může zrušit PP, pokud pracovník porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem, 
nebo byl–li odsouzen pro úmyslný trestný čin.  
 
Zaměstnanec může PP zrušit v případě, kdy podle lékařského posudku nemůže déle konat práci 
bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho nepřevedl na jinou vhodnou práci, nebo 
jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu.. 

 
 

4. Výpověď – je jednostranný krok. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhé straně, 
jinak je neplatná. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi. 

 

  Výpověď může být dána: 
 
 a) zaměstnancem – může být dána z jakéhokoliv důvodu, nebo  bez   udání  důvodu.   
Výpovědní doba je dva měsíce, 



 

 

b) zaměstnavatelem – může být  dána  pouze z důvodů  uvedených  zákoníku  práce (např 
stane-li  se   zaměstnanec  nadbytečným  z  důvodu organizačních změn.  
 

        5.  Smrtí       
a)  zaměstnance, 
b)  zaměstnavatele (fyzické osoby).                                                                     

 
 
Cvičení 1: 
  
Vypracujte dohodu o provedení práce na svou osobu. Váš zaměstnavatel: Ing. Jiří Plachý, Kounicova 
3, 701 00 Ostrava, úkol: přepsání  1 500 adres zákazníků do firemní databáze, sjednaný rozsah 
práce – 54 stran, pracovní úkol bude proveden do 20. 4. 20.., pracovník provede pracovní úkol 
osobně, sjednaná odměna Kč 5 600,- převodem    na účet číslo 82643259/0100. Dohoda byla 
sjednána dne 22. 12.  20.. . 
 
 
 

Dohoda o provedení práce 
 

Zaměstnavatel:  …………………………………………………………………………………… 
se sídlem      v    …………………………………………………………………………………… 
 
                                                                        a 
 
pracovník    ………………………………………………………………………………………. 
narozen       ……………………………    rod. stav.       ……………………………………… 
trvalý pobyt ………………………………………………………………………………………. 
občanský průkaz číslo…………………  rodné číslo ………………………………………… 
 
uzavírají podle § 232 a násl. Zákoníku práce tuto  
 
 

dohodu o provedení práce 
 
1. Sjednaný pracovní úkol:  ………………………………………………………………….... 
2. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) v hodinách: ………………………………… 
3. Pracovní úkol bude splněn do: …………………………………………………………….. 
4. Pracovník provede pracovní úkol: …………………………………………………………. 
5. Sjednaná odměna: …………………………………………………………………………… 
6. Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná do dokončení  a odevzdání práce. 
7. Další sjednané podmínky:……………………………………………………………………. 
 
 
 
V ………………………dne ………………….. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                    …………………………………………. 
            podpis pracovníka             razítko organizace a popis pracovníka 
                                                                                    oprávněného jednat jejím jménem 
 



 

 

 
 

 
 

Cvičení 2 
 
 

Na základě Vašeho písemného kontaktu Vás firma pozvala k pohovoru, který bude podkladem pro 
výběrové řízení na obsazení místa konstruktéra. S Vaším vystupováním i představami  o práci bylo 
vedení firmy spokojeno a  tak se rozhodli sepsat s Vámi pracovní smlouvu na dobu neurčitou se zkušební 
dobou 3 měsíce.  
Firma  Dagros, s.r.o., Nádražní 139, Ostrava 1. Plat Kč 14 300,- platová třída 11,  osobní ohodnocení Kč 
1 500,-.  Místo výkonu práce – sídlo firmy, datum nástupu 1. 1. 20.. .  Datum podpisu obou stran            
19. 12. 20.. . Denní pracovní doba 8 hod. 
 

 
P r a c o v n í    s m l o u v a 

 
uzavření mezi 

 
Zaměstnancem …………………………………………………………………………………………………... 
Rodné příjmení ……………………………………… Místo narození ………………………………………… 
Datum narození ………………….Rodné číslo ………………………Číslo  OP ……………………………. 
Adresa  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

a 
 
 

Zaměstnavatelem:  ………………………………………………………………………………………………. 
Den nástupu do pracovního poměru:  …………………………………………………………………………. 
Místem výkonu práce je: ………………………………………………………………………………………… 
Zaměstnanec se zařazuje do funkce:………………………………………………………………………….. 
V platové třídě:  ……………………………………..Osobní ohodnocení: …………………………………… 
Zkušební doba: …………………………………………………………………………………………………… 
Denní pracovní doba: ……………………………………………………………………………………………. 
Ostatní ujednání: …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
V     ………………………….dne   ……………………………. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………                               …………………………………………… 
                 podpis pracovníka                 razítko organizace a podpis pracovníka  
                                    oprávněného jednat jejím jménem 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Daňová       soustava     ČR 

 
Představuje soubor daní, které jsou příjmem do státního rozpočtu. 
Státní rozpočet – představuje finanční plán státu, který se sestavuje vždy na dobu 1 kalendářního 
roku. SR musí být schválen parlamentem a má tuto strukturu. 
 
                                  
Příjmy                             Státní rozpočet                                     Výdaje 

____________________________________________________________________________________ 
- daně                                                          - obrana státu 
- cla                                                                 - státní správa - soudy, obecní úřady 
- sociální pojištění                                        -  transfery obyvatelstvu (důchody, dávky,…)  
- správní a soudní poplatky                         -  státní zakázky (dálnice, apod.)  
- příjmy z prodeje a pronájmu majetku       -  školství, zdravotnictví,  
- příjmy z rozpočtu EU                                -  dotace státním fondům   
                                                        -  odvody do rozpočtu EU  
 

příjmy celkem      výdaje celkem 
 

Jsou-li příjmy vyšší než výdaje   - aktivní státní rozpočet. 
Jsou-li výdaje vyšší než příjmy   - pasivní (schodkový) státní rozpočet. 
Je nutno doplnit z reserv státu. 
 

Cvičení 
Vysvětli, co představuje pojem státní rozpočet: 
 
 
 
Kdy je státní rozpočet: 

- aktivní -   
             - pasivní - 
 
  

DAŇOVOU  SOUSTAVU  TVOŘÍ: 
 

A)  DANĚ  PŘÍMÉ 
1.  Daň z nemovitosti. 
2.  Daň dědická,  darovací   a  z převodu nemovitostí. 
3.  Daň silniční. 

                  4.  Daň z příjmů fyzických a právnických osob. 

  
B)  DANĚ NEPŘÍMÉ 
                1.   Daň z přidané hodnoty. 
                2.   Daň spotřební. 
                3.   Daň ekologická. 
                                                     
          

 
 
 
 



 

 

Základní  pojmy: 
 

 daň           - příjem   státního   rozpočtu,  který   povinně   odčerpává  část  příjmu (majetku 
poplatníka  na principu solidarity. Společnost tyto peníze vynaloží podle potřeb,  tedy   ne  
podle   výše   odvedené  daně  jednotlivců.  Uspokojovány  budou  také  potřeby těch, kteří 
daně vůbec neplatí.  

 

 poplatník – osoba, z jejichž peněz je daň  placena.  (ten, z jehož kapsy peníze ubudou). 
 

 plátce -        osoba,  která má ze  zákona povinnost peníze odvést státu.  
Příklad: nakupující nakoupí zboží a zaplatí prodávajícímu cenu včetně DPH- poplatníkem je 
v tomto případě nakupující (z jeho kapsy peníze ubyly) a plátcem daně je prodávající (má 
povinnost v nejbližším zúčtovacím období daň odvést finančnímu úřadu). 

 

 daňové přiznání – dokument, ve kterém musí plátce uvést všechny skutečnosti potřebné 
pro výpočet daně a tento výpočet předložit finančnímu úřadu v termínu, který je stanoven 
v daňovém zákoně. 

 
Cvičení: 
 
 Vysvětli, kdo je: 
 

-   plátce daně – 
 

      -   poplatník -   
 
 Co je to daň? 
 
 K čemu slouží daňové přiznání? 

 

AD A) PŘÍMÉ   DANĚ 
Jsou daně vyměřené podle výše příjmů nebo majetkových poměrů poplatníka. Přímými jsou 
nazývány proto, že ji občané odvádějí přímo do stát. rozpočtu. 

  
1)  DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 

Je spojena s vlastnictvím nemovitosti (nikoliv s jejím prodejem). Plátcem i poplatníkem je maji-
tel   nemovitosti  evidovaný   na  katastrálním  úřadě.  Platí   se každý kalendářní rok k 31. 5. 
Celkový výnos daně z nemovitosti je příjmem obce, na jejímž území se nemovitost nachází. 

 Daň má 2 části: 

 daň z pozemků – základem je rozloha pozemku a forma využívání pozemku (zemědělství, 
lesy, stavební pozemky, apod.), 

 daň ze staveb – základem je půdorys zastavěné plochy v m
2
 a sazba závisí i na poloze 

stavby. 

Dále se při výpočtu daně zohledňují koeficienty, které jsou stanoveny podle místa, kde se ne-
movitost nachází.     

 

 

 

        



 

 

2) DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ,  DAŃ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 

Plátcem daně dědické a darovací může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Je to daň jedno-
rázová, která se vybírá v případě dědictví, darování, prodeje nemovitosti, proto se nesleduje zda-
ňovací období. Občan v daňovém přiznání pouze uvede skutečnosti rozhodné pro vyměření daně 
a doloží případný nárok na osvobození. Správce daně pak daň vypočte a vyměří platebním výmě-
rem. Tato daň se poté musí zaplatit do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. 

Sazba daně darovací a dědické závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými 
osobami. 

Příbuzní v I. a II. skupině jsou od daně dědické a darovací osvobozeni!  

Rozdělení do skupin: 

I. Skupina – příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, prarodiče, vnuci, a manželé), 

II. Skupina – příbuzní v řadě nepřímé (sourozenci, tety, strýcové, bratranci, sestřenice, apod.), 

III. Skupina – ostatní (sazba mezi 7 a 40 %). 

Dědí se i dluhy. 

Pokud přijmete dědictví, přecházejí na vás i všechny dluhy, které vznikly před úmrtím dané fyzické 
osoby, a náklady na řízení o dědictví. Za zděděné dluhy odpovídáte jen do výše zděděného 
majetku. 

Ze zákona je možné i dědictví odmítnout. Dědictví není možné odmítnout pouze zčásti. Jestliže 
jednou prohlásíte, že dědictví odmítáte, nelze toto prohlášení již odvolat. Totéž platí i v případě, 
kdy jste se rozhodli dědictví přijmout.   

 

3) DAŇ SILNIČNÍ 

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která splňují dané pod-
mínky: 

 jsou registrována a provozována na území ČR, 

 jsou používána k podnikání. 

Plátcem daně je fyzická či právnická osoba, která je zapsána v technickém průkazu vozidla.  

Základem daně je objem motoru, počet náprav, hmotnost. 

Vznik daňové povinnosti je v měsíci prvního použití vozidla pro podnikání. 

 

4) DAŇ  Z PŘÍJMU  FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 

 
je  nejdůležitější přímou daní.  

Odvádějí ji fyzické a právnické osoby za  kalendářní rok. V případě fyzických osob existují tyto 
varianty:               
 
Daň z příjmu fyzických osob odvádí zaměstnavatel tehdy, 

- jestliže je pracovník v zaměstnaneckém poměru a nemá jiný druh příjmu. Odpovědnost za 
včasné a řádné plnění daňové povinnosti je ponechána na zaměstnavateli a zaměstnanec obdrží 
mzdu již po zdanění – tj. po sražení zálohy na daň v rámci měsíčního vyúčtování mzdy. V mnoha 
případech je pro zaměstnance výhodné, požádá – li o roční zúčtování záloh na daň.    
         



 

 

Daň z příjmu odvádí fyzická osoba samostatně: 
 
 jestliže samostatně podniká, 
 jestliže má více druhů příjmů. 

 
V těchto případech vyplní fyzická osoba do 31. března následujícího kalendářního roku daňové 
přiznání podle pokynů k vyplňování daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. 
Předmětem  daně z příjmu jsou veškeré příjmy, kromě příjmů osvobozených od daně. 

 

 Členění příjmů – představuje jednotlivé oddíly daňového přiznání: 

 příjmy ze závislé činnosti  -  mzdy a platy zaměstnanců, 

 

 příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, 

 

 příjmy z kapitálového majetku  - např. dividendy, úroky z vkladů na účtech, apod.  

 

 příjmy z pronájmu – např. pronájem nemovitosti – základem daně jsou příjmy snížené o 
výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů.  

 

 ostatní příjmy (výhry, příležitostné příjmy, příjem z prodeje majetku, na který se nevztahuje 
osvobození, apod.). 

 

Výpočet daně 

 

Pro stanovení výše daně je třeba určit daňový základ. Ten se následně upraví o položky snižující 
základ daně (nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné položky) a zaokrouhlí se na celá sta 
Kč dolů. Takto upravený daňový základ se zdaní sazbou ve výši 15 %. Následně se odečtou slevy 
na dani.     

                  

      Roční slevy na dani pro rok 2010 

Sleva na dani   Výše slevy 

  

Na poplatníka 24 840 Kč 

Na poplatníka – starobního důchodce 24 840 Kč 

Na dítě 11 604 Kč 

Na dítě – držitele průkazu ZTP 21 360 Kč 

Na vyživovanou manželku/manžela 24 840 Kč 

Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP 49 680 Kč 

Invalidita I. a II. stupně   2 520 Kč 

Invalidita III. stupně   5 040 Kč 

Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140 Kč 

Student   4 020 Kč 

      



 

 

Tato tabulka má návaznost na výpočet měsíčních mezd: 
 slevy na poplatníka –   2070,- Kč (ročně 24 840,-), 
 sleva na dítě             -     967,- Kč (ročně 10 680,-), 
 sleva na studenta     -     335,- Kč (ročně   4 020),… apod.  
 
 
                              

AD B) DANĚ NEPŘÍMÉ 
 

Platíme při každém nákupu zboží a služeb. Neplatí se přímo státu (prostřednictvím finančního úřa-
du), ale celou cenu včetně daně hradíme prodávajícímu, který má pak povinnost tuto daň státu 
odvést.  

 

1)  DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

Je dána Zákonem o dani z přidané hodnoty. 

DPH tvoří: 

Část ceny výrobků a služeb, je vybírána postupně při každém prodeji, např. lesník prodá dřevo na 
pilu, pila prodává desky do výroby nábytku,….Každý ze zpracovatelů přidá hodnotu, ze které se 
platí daň. (z toho plyne název daň z přidané hodnoty). 

Poplatníkem daně je kupující (povinnost daň nepřímo uhradit). 

Plátce daně je prodávající (povinnost daň  odvést).   

 

Plátce DPH: 

Každý, kdo je plátcem DPH, se musí zaregistrovat. Registrace může být: 

dobrovolná – jestliže je to pro podnikatele výhodnější (např. firma, která je dodavatelem velké 
firmy - aby tato firma, která je povinně plátcem DPH, mohla uplatnit odpočet DPH). 

povinná – je pro toho podnikatele, jehož obrat je za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců vyšší 
než 1 000 000,- Kč.  

 

Pokud je zákazníkem jednotlivý občan, je výhodnější nebýt plátcem, pokud obchoduji si firmami, 
je výhodnější být plátcem DPH. 

 

Předmětem DPH: je prodej zboží a služeb 

Sazby daně:  

základní sazba 20 % - uplatňuje se na zboží a služby 

snížená sazba – 10 %   - uplatňuje se na zboží a služby (výjimky). 

 

Příklady pro zařazení do snížené sazby: 

zboží:  např. potraviny, živá zvířata, dětské pleny, knihy, noviny, dětské sedačky. 

služby: např. vody, hromadná doprava cestujících, kulturní činnosti, letecká hromadná doprava, 
domácí péče o děti, pohřební služby, ubytovací   služby, zdravotní a sociální péče, úklidové práce, 
hostinská činnost,...   



 

 

     

Od DPH je osvobozeno např.: 

 poštovní služby 

rozhlasové a televizní vysílání 

finanční činnosti - (směnárenství,…) 

pojišťovací činnost 

výchova a vzdělávání 

zdravotnické služby a zboží 

sociální pomoc 

nájem 

Zdaňovací období  

     Čtvrtletní nebo měsíční podle výše obratu. 

Plátce DPH musí vést průkaznou evidenci, která umožní DPH správně vyčíslit. Na základě této 
evidence dělají daňové přiznání k DPH. 

 

Rozlišujeme DPH :  

a) na vstupu – platíme svým dodavatelům při nákupu  - na  dodavatelské faktuře musí být 
všechny dané náležitosti (sazba DPH, cena bez DPH, cena vč. DPH…),  
 

b) na výstupu – je zahrnuta do ceny našich prodávaných výkonů – zboží, služby - na od-
běratelské faktuře musí být všechny dané náležitosti (sazba DPH, cena bez DPH, cena 
vč. DPH,…). 

 

Postup přiznání a odvodu DPH 

Po ukončení každého zdaňovacího období musí plátce podat na finanční úřad daňové přiznání, 
kde uvede výši DPH na vstupu a výši DPH na výstupu. Situace je odlišná podle toho, zda pod-
nikatel za příslušné období více nakupoval, nebo prodával.             

   

 Existují 2 možnosti:      

 je-li daň na výstupu větší než na vstupu – odvod DPH finančnímu úřadu - daňová 
povinnost, 

 je-li daň na vstupu větší než  na výstupu – jedná se o nadměrný odpočet                                                                         
(finanční úřad vrací DPH).   

                          

Výpočet  DPH 

    Je povinen si plátce sám provést: 

     Daň  =   cena bez DPH x  sazba daně          Výpočet DPH z ceny uvedené vč.DPH  

     Cena bez DPH    10 000,- Kč                 Cena vč. DPH      12 000,- Kč 

     DPH (20 %)    2 000,- Kč     Cena bez DPH  (:1,20)    10 000,- Kč           

     Cena vč. DPH   12 000,- Kč      DPH           2 000,- Kč  



 

 

Uplatňování DPH při obchodu se zeměmi EU 

 

Pokud firma prodává zboží do EU firmě, která je plátcem DPH, musí na faktuře uvést její DIČ a 
nechat si od ní průkazně potvrdit, že zboží ve své zemi obdržela, jinak nemůže zboží prodat bez 
DPH. Firma z EU, která si zboží či službu kupuje, je pak ve své zemi povinna přiznat DPH dle sazeb 
platných v dané zemi. 

 

Pokud firma z ČR pořizuje zboží z jiné země EU od plátce DPH, nakoupí ho bez DPH a je povinna 
v ČR přiznat DPH podle českého zákona o DPH. 

 

2) SPOTŘEBNÍ  DAŇ 

Je vybírána prostřednictvím prodeje vybraných druhů zboží. Je uvalena na výrobky, jejichž spo-
třebu má zájem společnost ze zdravotních a ekologických důvodů snížit. Výnos z této daně je 
velký, protože se jedná o výrobky, které budou lidé kupovat, i kdyby jejich cena výrazně vzrostla 
(lidé budou pít, kouřit a jezdit autem i po zdražení výrobků).  

Při výpočtu daní se vždy nejdříve spočítá spotřební daň a teprve poté se z ceny zboží se zahrnu-
tou spotřební daní vypočítá daň z přidané hodnoty. 

 

Spotřební daň se vztahuje  na tyto skupiny výrobků: 

 uhlovodíková paliva a maziva 

 líh a lihoviny 

 pivo a víno 

 tabákové výrobky 

 

Příklad výpočtu ceny 1 litru alkoholu: 

Spotřební  daň  na  litr  čistého  alkoholu je 265 Kč, vypočtěte spotřební daň půllitrové láhve       
40 % alkoholu: 

spotřební daň  =   265 * 0,5 * 0,4 = 53,- Kč       

 

Stejnou daň uhradíme u  láhve tuzemského rumu i dovozové značky whiski. 

Firma by takovou láhev vyrobila za 10,- Kč, zisk by měla 2,- Kč a spotřební daň 53,- Kč, celkem tedy 65,- 
Kč, k tomu připočteme 20 % DPH = 13,- Kč a výsledná cena je 78,- Kč. Firma vydělala 2,- Kč a příjem do 
státního rozpočtu 53 + 13 = 66,- Kč. Tyto peníze stát potom může investovat do boje s alkoholismem a k 
odstraňování následků, které alkoholismus ve světě má.       

    



 

 

  3. EKOLOGICKÉ DANĚ 

Vstupem České republiky do EU započalo přibližování naši země různým evropským systémům 
včetně toho daňového. Jedním z požadavků na Ministerstvo financí (MF) byla i tzv. Ekologická 
daňová reforma.  Počínaje novým rokem začne MF realizovat tzv. první etapu, která spočívá ve 
zdanění zemního plynu (a některých dalších plynů), pevných paliv a elektřiny.  

A) Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů  

Platit daň budou povinně dodavatelé plynu i provozovatelé distribučních, přepravních soustav a 
podzemních zásobníků plynu. Od daně je naopak osvobozen plyn určený např: 

 pro výrobu tepla v domácnostech, 
 k výrobě elektřiny.  

 
B) Daň z pevných paliv 

 
Plátce daně z pevných paliv je definován obdobně jako u plynu.  Za základ daně bude považováno 
množství pevných paliv vyjádřené v GJ.  Předmětem daně jsou např.: 

 černé a hnědé uhlí;  
 koks a polokoks z uhlí;  

 
Od daně jsou osvobozena paliva určená k výrobě elektřiny, koksu, jako pohonná hmota 
pro plavby na vodách, nebo třeba k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla 
pevná paliva vyrobena. 

            C) Daň z elektřiny 

 
Základem daně z elektřiny je množství elektřiny v MWh. Od daně lze například osvobodit elektřinu, 
která je např.: 

 ekologicky šetrná;  
 vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována),       

 
 
 
                                                        
 
Cvičení: 
 
 Vysvětli, kdo se jako plátce DPH registruje povinně a kdo dobrovolně. 

 
 Co je to spotřební daň a na co se vztahuje? 

 
 Vysvětli svými slovy, jaké podmínky při uplatňování DPH platí mezi zeměmi EU: 

 

 Vysvětli pojmy: 
 

-   nadměrný odpočet: 
 

-   daňová povinnost: 
 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/


 

 

 Z čeho se vychází při výpočtu spotřební daně při prodeji alkoholu? 
 
 Jaké je zdaňovací období pro výpočet DPH a na čem závisí? 

 
 Vysvětli co je daň z přidané hodnoty. Co je přidanou hodnotou? 

 
Vysvětli  svými slovy, co je při výpočtu DPH: 
 
          - daň na vstupu –  
 
          - daň na výstupu - 
 
 
 Vyjmenuj činnosti, které jsou od DPH osvobozeny: 

 
 
 Jak se vypočítává DPH při obchodu s nečlenskými zeměmi EU? 

 
 
 Co je základem daně při výpočtu DPH? 

 
 

 Kdy je uplatňována snížená sazba DPH: 
 

            - na které zboží: 
 
 
             - na které služby: 
 

 Vysvětli, kdy je pro firmu: 
 
- výhodnější být plátcem DPH: 

 
            - výhodnější nebýt plátcem DPH: 
 
 
 Kdo je poplatníkem a kdo plátcem DPH? 

 
 

 
 
 
                                                               
 
 
 
 
     

 
 
      

 

 


