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ABSTRAKT 

Studie se zabývá analýzou specifik zdanění zemědělců a srovnáním systémů zdanění 

zemědělství ve vybraných zemích OECD. Daňové systémy v mnoha zemích obsahují úlevy 

pro zdanění zemědělců. Cílem je například motivace k setrvání v zemědělském podnikání, 

sníţení dopadů variability výnosů v jednotlivých letech nebo podpora environmentálně 

příznivého chování. Některá opatření však mají svůj původ v minulosti, kdy byla přijata 

v souvislosti s problémy, které jiţ nemusí být aktuální. Jako daňové úlevy pro zemědělství 

jsou chápána pouze taková opatření, která jsou úlevou na daních oproti standardnímu zdanění 

a jsou určena výhradně nebo zejména pro zemědělce. S daňovým systémem úzce souvisí 

problematika financování sociálního zabezpečení. V některých státech existují pro zemědělce 

separátní systémy tvorby těchto fondů. Takové systémy mohou představovat další zvýhodnění 

zemědělců. Speciální daňová opatření pro zemědělce v jednotlivých zemích ztěţují 

významným způsobem moţnost mezinárodního srovnání celkové úrovně podpory 

zemědělství. 

Sledováním daňové politiky v mezinárodním měřítku se zabývá především Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a její zpráva „Zdanění a sociální zabezpečení 

v zemědělství“ (OECD 2005) je v současné době nejkomplexnější publikací zabývající se 

touto problematikou v širokém záběru. Konkrétním srovnáním daňové zátěţe zemědělských 

farem ve vybraných evropských zemích se zabýval nizozemský Výzkumný ústav zemědělské 

ekonomiky university Wageningen (VAN DER VEEN et al. 2007). 

S vyuţitím uvedených podkladů a dalších zdrojů přináší předkládaná studie přehled 

daňových úlev pro zemědělství a prezentuje moţné přístupy ke zdanění a sociálnímu 

zabezpečení v zemědělství. Specifika zdanění zemědělců v zemích OECD jsou porovnána se 

situací v České republice. Studie uvádí jednotlivá daňová opatření úlevy pro zemědělství 

v platných českých daňových zákonech a podává celkový přehled vývoje zdanění v České 

republice. Aktuálně jsou v tomto kontextu uvedena i opatření v této oblasti přijatá v České 

republice v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí. 

ABSTRACT 

The study deals with the analysis of the particularities of taxation in agriculture and the 

comparison of tax systems in agriculture in selected OECD countries. Tax systems in many 

countries contain concessions for farmers. The aim of this is provide motivation to stay in 

agriculture, the reduction of the impacts of yield variability in various years or the support of 

environmental friendly behavior. However, some measures were taken in past in connection 

with problems which no longer apply now. Tax concessions are understood to be such 

measures that are in the form of allowances against standard taxation only or mainly available 

for farmers. There are separate systems of social security for farmers in some countries. Such 
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systems can provide more benefits for farmers. Special taxation measures in various countries 

complicate the comparison of the level of total agricultural support. 

Monitoring international tax policy is provided by The Organisation for Economic Co-

operation and Development and its study ‘Taxation and Social Security in Agriculture’ 

(OECD 2005) is actually the most comprehensive publication on this topic. The actual 

comparison of farm tax burden in selected European countries is published by The 

Agricultural Economics Research Institute, University Wageningen, the Netherlands (VAN 

DER VEEN et al. 2007). 

Based on these and other sources the present study is a survey of tax concessions in 

agriculture and indicates the possible approaches to taxation and social security in agriculture. 

The particularities of taxation in agriculture in OECD countries are compared with the 

situation in the Czech Republic. The study states individual measures and concessions for 

agriculture in current Czech tax laws and is a survey of the recent developments of taxation in 

the Czech Republic. The actual measures taken in The Czech Republic in this field concerned 

with the financial and economical crisis are also explored. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Daňové systémy, daňové úlevy pro zemědělství, sociální zabezpečení zemědělců. 

KEY WORDS 

Tax systems, tax concessions in agriculture, social security in agriculture. 
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POUŢITÉ ZKRATKY 
 

AUD australský dolar 

AWU Annual Work Unit (roční pracovní jednotka) 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

ČSÚ Český statistický úřad 

DM Deutsche Mark, německá marka (měna Spolkové republiky Německo do roku 

2001) 

DPH daň z přidané hodnoty 

EVJ evropská velikostní jednotka (angl. zkr. ESU), odpovídá 1 200 € standardního 

příspěvku na úhradu 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EU 15 Evropská unie 15 zemí (do 30. 4. 2004) 

EU 25 Evropská unie 25 zemí (od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2006) 

EU 27 Evropská unie 27 zemí (od 1. 1. 2007) 

EU Evropská unie 

EUROSTAT Evropské statistické centrum 

FADN Farm Accountancy Data Network, Zemědělská účetní datová síť 

FO fyzická osoba 

HDP hrubý domácí produkt 

KRUS Kasa rolniczego ubezpieczenia spolecznego, Pokladna zemědělského 

sociálního zabezpečení (Polsko) 

MF ČR Ministerstvo financí České republiky 

MSA Mutualité Sociale Agricole, Zemědělské sociální a zdravotní pojištění 

(Francie) 

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky 

NDR Německá demokratická republika (do roku 1990) 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 

OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 

PLN polský zlotý (nový) 

PO právnická osoba 

PSE Producer Support Estimates (odhady podpory producentů) 

SR státní rozpočet 

SVB Sozialversicherungsanstalt der Bauern, Ústav sociálního pojištění pro 

zemědělce (Rakousko) 

SZIF Státní zemědělský intervenční fond 

SZP Společná zemědělská politika zemí EU 

s. o. SŢDC Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace 

TTP trvalé travní porosty 

USD americký dolar 

ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

ZUS Zaklad ubezpieczeń spolecznych, Ústav sociálního zabezpečení (Polsko) 
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ÚVOD 

Daňový systém jako součást fiskální politiky státu představuje jedno z nejdůleţitějších 

politických a ekonomických témat. Systém zdanění rozhodujícím způsobem ovlivňuje jak 

státní rozpočet, tak i podnikatelské chování. Pomocí daňových opatření lze usměrňovat 

chování daňových subjektů nebo je podněcovat k zamýšleným ţádoucím změnám, jako je 

například environmentálně příznivé chování nebo v případě zemědělců motivace k setrvání 

v zemědělském podnikání. Tato opatření mohou mít formu úlev na daních oproti 

standardnímu zdanění. Daňové systémy mohou být vyuţity při sniţování dopadů výkyvů 

příjmů v jednotlivých letech, coţ je pro zemědělství specifickým problémem. Daňové úlevy 

mohou generovat i jiné změny chování, neţ jaké byly původně zamýšleny. Opatření v této 

oblasti vyvolávají často protichůdná hodnocení a jejich oprávněnost bývá předmětem 

politických diskusí. 

S daňovým systémem velmi úzce souvisí problematika financování sociálního 

zabezpečení. V některých státech existují pro zemědělce separátní systémy tvorby těchto 

fondů. 

Ekonomickou situaci zemědělství ve většině zemí výrazným způsobem ovlivňují 

podpory z veřejných zdrojů. Zemědělství zemí Evropské unie profituje zejména z podpor 

vyplývajících ze Společné zemědělské politiky. Při poskytování podpor je obecně kladen, 

v praxi s menším či větším důrazem, poţadavek na zachování konkurenčního prostředí 

v zemědělském podnikání, a to jak v národním, tak i mezinárodním kontextu. Z pohledu 

českého zemědělství je rozhodující jeho konkurenceschopnost v rámci Evropské unie. 

V tomto smyslu speciální daňová opatření pro zemědělce v jednotlivých zemích ztěţují 

významným způsobem mezinárodní srovnání celkové úrovně podpory zemědělství. 

Studie se podrobněji zabývá specifiky zdanění zemědělců a systémy jejich sociálního 

zabezpečení jak ve vybraných státech Evropské unie (Německu, Francii, Rakousku a Polsku), 

tak i v USA a v Austrálii. 

Cílem studie je specifikovat daňové úlevy a moţné přístupy ke zdanění a sociálnímu 

zabezpečení v zemědělství. Na základě rekapitulace poznatků získaných z jednotlivých zemí 

OECD jsou potom specifika zdanění porovnána se situací zemědělského podnikání v České 

republice s ohledem na jeho konkurenční pozici. Aktuálně jsou v tomto kontextu uvedena 

i opatření přijatá v České republice v této oblasti v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí. 

V souvislosti s komplexním přístupem k problematice sledování daňových systémů 

a systémů sociálního zabezpečení ve vztahu k zemědělskému sektoru by studie měla 

poskytnout podklady i pro metodiku dalšího budoucího průběţného sledování a hodnocení 

daňové situace zemědělství. 
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1 METODIKA 

Studie vychází z publikovaných údajů o daňových systémech ve vztahu k zemědělství. 

Analyzuje jednotlivé formy specifik uplatňovaných při zdanění zemědělců včetně jejich 

příspěvků na sociální zabezpečení ve vybraných zemích. Zdrojem informací jsou především 

publikace Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), která se daňovou 

problematikou v mezinárodním měřítku dlouhodobě zabývá a jejímţ cílem je intelektuálně 

a politicky stimulovat hospodářský růst a mezinárodní spolupráci. Studie respektuje 

klasifikaci daní, jak ji pouţívá OECD (viz např. KUBÁTOVÁ 2006). Pokud jde o oblast 

daňových úlev pro zemědělství, jak ji sleduje OECD, vychází studie zejména ze zprávy 

výboru pro zemědělství OECD Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství (OECD 2005), 

jejímţ hlavním autorem je prof. Berkeley Hill z University of London, a která je v současné 

době nejkomplexnější publikací zabývající se touto problematikou v širokém záběru, i dalších 

aktuálních publikovaných údajů k dané problematice (například VAN DER VEEN et al. 

2007). 

Vlastní hodnocení a srovnání situace českého zemědělství v oblasti zdanění je zaloţeno 

na komparaci a syntéze zjištěných údajů. 

Zdrojem údajů kapitol 2 a 3 je zpráva OECD (2005). Údaje za jednotlivé země jsou 

čerpány rovněţ ze zprávy OECD (2005), v případě Německa, Francie, Rakouska a Polska 

dále i z publikace Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky university Wageningen (VAN 

DER VEEN et al. 2007). Pokud byly pouţity i údaje z jiných pramenů, je vţdy uvedena 

příslušná citace. 

Pokud jde o výběr číselných údajů, je snahou uvádět ve studii nejnovější údaje, které 

jsou k dané problematice v potřebné struktuře k dispozici. Protoţe je preferována aktuálnost 

údajů, nemohly být v jednotlivých kapitolách a u jednotlivých okruhů uvedeny údaje vţdy za 

stejný kalendářní rok, coţ by v mnohých případech neumoţnilo pouţít nejnovější data, která 

jsou k dispozici. U údajů, kde je moţnost komparace za stejná časová období důleţitá, jsou 

uvedeny údaje za více let, zvláště je-li zajímavé sledovat i jejich časový trend. Vzhledem 

ke sloţitosti hodnocení daňových úlev a důrazu na jejich vypovídací hodnotu, jak vyplyne 

z dalšího textu, se lze domnívat, ţe v tomto případě je tento přístup oprávněný. 

Hodnocení daňových úlev a srovnání vybraných zemí a České republiky respektuje dále 

uvedené obecné charakteristiky daňového systému (KUBÁTOVÁ 2006). 
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1.1 Definice a funkce daní 

Daně představují transfer finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru. 

Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových 

intervalech, nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností
1
. 

Základními funkcemi daní jsou funkce alokační, redistribuční a stabilizační
2
. To 

znamená, ţe daněmi se redukuje např. trţní neefektivnost v alokaci zdrojů z titulu nedokonalé 

konkurence, existence veřejných statků a externalit. Dále se daněmi přes veřejné finance 

zabezpečuje spravedlivější rozdělení důchodů a hmotných statků vzniklých v ekonomické 

společnosti, a v neposlední řadě daně mohou zmírňovat cyklické výkyvy v ekonomice. 

Daňový (fiskální) systém ovlivňuje makroekonomické ukazatele. 

Dalšími povinnými a neúčelovými platbami do státního rozpočtu jsou cla, která mají 

funkci regulační a ochranářskou při přechodu zboţí přes celní hranici. 

Daním blízké jsou platby na zákonem stanovené pojištění
3
, tj. příspěvky na sociální 

a zdravotní pojištění, přičemţ v České republice jsou příspěvky na sociální zabezpečení 

(nemocenské, důchodové a státní politiku zaměstnanosti) příjmem státního rozpočtu 

a příspěvky na zdravotní pojištění jsou příjmem zvláštního fondu, do něhoţ přispívá i státní 

rozpočet. 

Daně a daním podobné poplatky
4
, dávky a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění 

jsou povinné, zákonné a nevratné. 

1.2 Třídění a klasifikace daní 

Třídění daní probíhá podle různých hledisek např. podle: 

- vazby na důchod poplatníka (daně přímé a nepřímé), 

- objektu, na nějţ jsou daně uloţeny (z důchodů, ze spotřeby, z majetku), 

- charakteru veličin, z nichţ se daň platí (kapitálové, běţné), 

- vztahu k platební schopnosti poplatníka (osobní, věcné), 

- daňového určení (státní, municipální), 

                                                
1
 Další platba daňového charakteru je dávka, peněžní ekvivalent hradící služby veřejného sektoru je poplatek. 

V obou případech se jedná se o jednorázové realizace a finanční vyrovnání transakce mezi subjektem 

a státem či obcí. 
2
 Často je jako základní funkce daní uváděna fiskální funkce, tj. získávání finančních prostředků do veřejných 

rozpočtů pro financování veřejných statků a potřeb. Lze se setkat i s rozlišováním dalších funkcí (např. 

regulační), jde však spíše o pojmovou nejednotnost než definování dalších funkcí, které by nešlo zahrnout 

pod zde uvedené tři základní funkce daní. 
3
 Klasifikace daní OECD řadí příspěvek na sociální zabezpečení mezi daně. 

4
 Např. poplatek za psa. Naopak obecně poplatky jsou úhradou za služby poskytované veřejným sektorem. 

Poplatek je účelový, nepovinný (lze se mu vyhnout nepoužitím příslušné služby), nepravidelný a nenávratný 

(např. za vystavení pasu, za povolení k podnikání apod.). 
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- bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu. 

Institucionální třídění daní pro potřeby statistického zpracování údajů o příjmech 

veřejných rozpočtů slouţí pro komparace a řízení. 

Pro vzájemné porovnání zemí slouţí klasifikace OECD, která třídí daně podle předmětu 

subjektu a účelu. V systému klasifikace daní podle OECD (1993) je uvedeno šest hlavních 

skupin daní: 

1 daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, 

2 příspěvky na sociální zabezpečení, 

3 daně z mezd a pracovních sil, 

4 daně majetkové, 

5 daně ze zboţí a sluţeb, 

6 ostatní daně. 

Uvedené skupiny daní jsou členěny na podskupiny, které tyto základní typy daní blíţe 

specifikují
5
. 

V rámci koloběhu příjmů a výdajů v ekonomice vystupují jako subjekty zdanění 

jednotlivci, resp. domácnosti a firmy. Tyto subjekty působí a platí daně z prodejů a nákupů na 

třech základních trzích, tj. trhu zboţí, trhu výrobních faktorů a na trhu kapitálu. Se 

zohledněním postavení subjektů vůči trhu je moţno rozlišovat daně uloţené na trhu produktů 

(výdajové daně, daň z přidané hodnoty, spotřební a prodejní daně a daně majetkové) a daně 

stanovené na trhu výrobních faktorů (daň z přidané hodnoty, daně z mezd, daně ze zisku, 

dividend a rent, důchodové a majetkové daně), podle subjektu zdanění (daně placené 

jednotlivci, resp. domácnostmi a daně placené firmami) a podle postavení daňového subjektu 

na trhu je moţno rozlišit daně placené prodávajícím a daně placené kupujícím. 

Podle daňového určení se daně dělí na státní a municipální (místní). Ve federálních 

státech se státní daně označují jako federální a v daňovém systému přibývají další úrovně 

(například daně jednotlivých států federace v USA). 

V souvislosti se společenským poţadavkem „spravedlnosti“ nabírají daně podobu daní 

proporcionálních (s růstem důchodu poplatníka se míra zdanění nemění) a progresivních 

(s růstem důchodu míra zdanění roste) či regresivních (s růstem důchodu míra zdanění klesá). 

                                                
5
 Celá škála daní dle klasifikace OECD je uvedena v příloze 1. 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DAŇOVÝCH ÚLEV 

A SOCIÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ 

2.1 Daňové úlevy v zemědělství – definice a vymezení 

Daňové úlevy pro zemědělce a vlastníky půdy v současné době často představují 

alternativu nebo doplněk k programům podpor realizovaných formou přímých státních 

výdajů. V souladu s tím je pro označení daňových úlev pouţíván termín „daňové výdaje“
6
 

(taxation expenditure – zde chápáno jako daňový „výdaj“ státu, tj. jako částka nevybrané 

daně, která by při normálním zdanění byla vybrána, jde tedy o ztrátu daňového příjmu) na 

rozdíl od přímých výdajů. Protoţe v případě daňových výdajů (úlev) nedochází k ţádnému 

rozpočtovému vydání, bývá úroveň jejich veřejné kontroly mnohdy nízká. 

V širokém smyslu jsou daňovými výdaji takové úlevy, které přinášejí výpadky příjmů 

daní oproti daňovému standardu (World Bank 2004). Daňové výdaje (úlevy) mohou mít jeden 

nebo více z následujících cílů: 

- zajištění finanční podpory pro určité skupiny daňových poplatníků, 

- zajištění ekonomických pobídek, které podpoří specifické chování daňových poplatníků, 

nebo 

- redukci nákladů administrace daní v důsledku jejího zjednodušení. 

Daňové úlevy zůstávají často stranou pozornosti analytiků a administrátorů zemědělské 

politiky a současně představují politicky citlivé téma. Následkem toho bývají daňové úlevy 

málo komplexně studovány a mnohdy i nedostatečně dokumentovány. Přesto s sebou nesou 

dopady do produkce, vyuţití půdy, příjmů, obchodu, ale i do oblasti ţivotního prostředí, 

venkovské společnosti i jinam. 

OECD v roce 2005 shromáţdila informace a data o zdanění a systémech sociálního 

zabezpečení v zemědělství s cílem zjistit rozsah daňových úlev a jejich skutečných dopadů 

v jednotlivých členských zemích. Základním zjištěním je, ţe v zemích OECD jsou speciální 

přístupy ke zdanění zemědělců včetně příspěvků na sociální zabezpečení značně rozšířené. 

Úlevy se vztahují ke zdanění zemědělských příjmů, zemědělského majetku a zdanění vstupů 

včetně nafty. Specifické přístupy byly v minulosti často zavedeny jako reakce na konkrétní 

tehdejší ekonomické problémy zemědělství, nebo souvisely s poţadavky na krátkodobý 

aktuální ekonomický prospěch. Proto současný stav daňových úlev v jednotlivých zemích 

postrádá z globálního pohledu konzistenci a souvislost a některé z úlev mohou být 

nepochybně v rozporu s cíli jiných ekonomických nebo politických opatření. 

Z toho plyne potřeba pečlivě sledovat a vyhodnocovat význam a dopady speciálních 

opatření pro zemědělství v daňové oblasti a systémech sociálního zabezpečení. Většinou je 

                                                
6
 Nezaměňovat s pojmem daňové výdaje (náklady) používaném pro daňově uznatelné výdaje pro výpočet 

příjmu. 
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poměrně sloţité průkazně identifikovat opatření v systému daní a sociálního zabezpečení, 

která lze charakterizovat jako preferenční ve vztahu k zemědělcům. Oba systémy, a to jak 

daně, tak i příspěvky na sociální zabezpečení, je přitom vhodné uvaţovat společně, protoţe 

příspěvky do systému sociálního zabezpečení jsou často odváděny takovým způsobem, jako 

by šlo o daně. 

Jako nástroje státní politiky mohou mít daňová opatření dlouhodobou účinnost, i kdyţ 

důvody, kvůli nimţ byly zavedeny, jiţ nejsou aktuální. Z tohoto pohledu by měly být takové 

úlevy průběţně vyhodnocovány a srovnávány s alternativními způsoby dosaţení politických 

cílů. Určitě mnohé z takových alternativních způsobů mohou být oproti daňovým úlevám 

transparentnější a umoţňovat lepší zacílení. 

Nejsou-li daňové úlevy pro zemědělce dostatečně sledovány a finančně kvantifikovány, 

coţ je do značné míry charakteristické pro mnohé země, dochází k nedostatečnému stanovení 

skutečného rozsahu státní účasti v podpoře zemědělství. Zejména při nekomplexním 

zhodnocení, kdy jsou sledovány pouze některé vybrané daňové úlevy bez posouzení 

celkového kontextu, můţe být srovnání mezi jednotlivými státy zkreslující a zavádějící. 

V dohodě Světové obchodní organizace o podporách a kompenzačních opatřeních 

(WTO, 1999) je prominutý nebo nevybraný státní příjem, který je jinak splatný, povaţován za 

podporu. Tedy principiálně by měly být daňové úlevy zahrnuty do odhadů podpory 

producentů PSE
7
 zpracovávaných OECD. Srovnání vývoje a výše PSE v EU, USA a Austrálii 

v letech 2002-2006 uvádí tabulka 1. Sniţování celkové úrovně podpor v EU je zejména 

důsledkem jejího rozšíření v letech 2004 a 2007 o nové členské země s relativně niţší úrovní 

podpor, neţ jaká je v původních 15 zemích EU. 

V roce 2006 se úroveň PSE v zemích OECD pohybovala od 1 % na Novém Zélandu do 

68 % na Islandu. Vysokou úroveň podpor dále vykázaly Norsko (65 %), Korea (63 %), 

Švýcarsko (62 %) a Japonsko (51 %) (OECD 2008). 
 

Tab. 1 - Srovnání vývoje úrovně PSE v EU, USA a Austrálii v letech 2002-2007

(% popory producentů z hrubých zemědělských příjmů)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
1)

EU
2)

36 36 34 32 31 26

USA 19 15 16 15 11 10

Austrálie 9 5 4 4 6 6

1) Předběžné údaje.

2) Do roku 2003 EU 15, 2004-2006 EU 25, 2007 EU 27.

Pramen: statistiky OECD, 2008  
 

                                                
7
 Producer Support Estimates – PSE je podle definice OECD indikátor roční finanční hodnoty celkového 

transferu od spotřebitelů a plátců daní k podpoře zemědělských výrobců (tj. zahrnuje podporu tržních cen 

a platby z veřejných rozpočtů), měřený na úrovni farmy a vyplývající z politických opatření na podporu 

zemědělství, bez ohledu na jejich podstatu, účely nebo jejich vlivy na produkci farem nebo příjem. PSE je 

ročně publikován pro členské země OECD a vybrané nečlenské země. Vyjadřuje se v procentech z hrubého 

zemědělského příjmu. 
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Daňovou politiku a především oblast přímých daní státy chápou jako svoji národní 

záleţitost a pokusy o sestavení mezinárodních srovnání jsou politicky vysoce citlivé, zejména 

pokud se zaměřují na zemědělství. Například v rámci Evropské unie se nesestavuje ţádný 

centrální záznam zdanění zemědělství a zejména přímé daně jsou chápany jako národní 

záleţitost. Přesto by pro detailní posouzení srovnatelnosti podmínek hospodaření byly 

informace o rozdílech ve zdanění zemědělců a zemědělského majetku velmi potřebné.  

Pro představu o potenciálu moţného vlivu daňových úlev pro zemědělství na celkovou 

úroveň podpory producentů je moţné vyuţít studií z USA a Austrálie jako zemí, kde jsou 

daňové úlevy v zemědělství sledovány povinně. V USA daňové úlevy pro zemědělce 

představovaly v roce 2002 12 % z celkové úrovně podpor, v Austrálii potom 39 % z celkové 

podpory producentů (PSE). Pokud jde o ostatní země OECD, zhruba polovina z nich podává 

zprávy o daňových úlevách a v devíti z nich je to zákonným poţadavkem (vedle Austrálie 

a USA jsou to dále Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Portugalsko a Španělsko 

(World Bank 2004)). Přitom se však jednotlivé země odlišují okruhem sledovaných daní a ne 

vţdy jsou opatření pro oblast zemědělství sledována zvlášť. 

Daňové úlevy mohou mít různé formy v závislosti na speciálních opatřeních 

vztahujících se k některé ze základních charakteristik struktury daní a mohou být 

formulovány těmito způsoby: 

- osvobození od daně - částky vyloučené ze základu daně (jako částky obecně 

nezahrnované do základu daně nebo jako částky osvobozené při splnění určité 

podmínky), 

- odečitatelné výdaje - částky odpočitatelné od základu daně, 

- daňové úvěry
8
 - částky odpočitatelné od daňové povinnosti, 

- sníţení sazby - sníţená sazba daně pouţívaná pro určitou skupinu daňových poplatníků 

nebo zdanitelných transakcí, 

- odklad daně - úleva poskytnutá formou odkladu povinnosti zaplacení daně. 

Koncept úlev, které sniţují daňovou zátěţ, je opodstatněný pouze v kontextu 

„normálního“ daňového systému, se kterým mohou být porovnána rozdílná opatření 

v některých základních strukturálních charakteristikách daní. Standardem normality je 

obvykle daňový systém státu. Měřítko normality můţe být obtíţné stanovit v těch zemích, kde 

jsou podstatné rozdíly v lokálních daňových reţimech, coţ je obvyklé ve federálních státech, 

ve kterých je zejména zdanění majetku upraveno na úrovni jednotlivých států federace (např. 

USA), případně i na úrovni niţších správních celků. Dále je někdy nejasné, zda povaţovat za 

                                                
8
 Daňové úvěry (tax credit, též daňový dobropis) představují nástroj, který v ČR není ve vztahu k dani z příjmu 

používán. Uplatňují se především ve Velké Británii a USA, kde existuje několik druhů daňových úvěrů, o něž 

lze snižovat daňovou povinnost. Poskytují se např. nízkopříjmovým osobám s dětmi, jiné daňové úvěry snižují 

v USA daňovou povinnost i v dalších životních situacích (stáří, nemohoucnost, vzdělávání, adopce dětí 

apod.). 
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specifické úlevy zdanění zemědělců i takové úlevy, které zemědělství sdílí s jinými 

podnikatelskými skupinami (lesnictví, rybářství nebo jiné malé podnikání). 

Z důvodu rozdílů mezi národními daňovými systémy nemusí být to, co je úlevou 

v jedné zemi, úlevou v jiné zemi. Například v těch státech, kde je uplatňována roční daň 

z majetku a zemědělský majetek je zproštěn této daně, můţe taková úleva znamenat velmi 

významnou podporu příjmů zemědělců. Pokud však obecně není daň z majetku aplikována, 

neexistence daně ze zemědělské půdy a budov nemůţe být povaţována za daňovou úlevu pro 

zemědělství. Jiným příkladem je moţnost zprůměrovat svoje příjmy za období několika let  

poskytovaná zemědělcům v řadě zemí. Za zvýhodnění zemědělců ji lze povaţovat tehdy, 

pokud takovou moţnost ostatní podnikatelé nemají. Například v Nizozemí je takové opatření 

přístupné podnikatelům v celé ekonomice a pro zemědělce tak nepředstavuje ţádnou speciální 

výjimku. Dalším příkladem můţe být srovnání dvou zemí, kdy první země uplatňuje vysoké 

sazby daně s četnými odpočty a výjimkami pro zemědělce, a ve druhé zemi je úroveň sazby 

daně obecně niţší, avšak platí pro všechny stejně. Daňová zátěţ zemědělců tak můţe být 

v obou zemích stejná, přestoţe v případě první země je tato situace pokládána za daňové 

zvýhodnění zemědělců. Ani v případě zjištění pouţívání nebo nepouţívání jednotlivých 

konkrétních forem zdanění (např. daně ze spotřeby energie) nebo rozdílů v sazbách daní 

nemusí tyto rozdíly mezi jednotlivými státy nutně znamenat existenci daňových úlev pro 

zemědělce, pokud je rámec pro daňové úlevy pro zemědělství v jednotlivých zemích různý. 

Vţdy je třeba zohlednit opatření pro ostatní fyzické a právnické osoby v dané zemi. 

S posuzováním úlev v oblasti sociálního zabezpečení jsou spojeny další problémy. 

Zvýhodňující opatření mohou být dána niţší úrovní příspěvků, neţ jaké platí ostatní skupiny 

členů společnosti za stejnou úroveň benefitů, nebo vyššími benefity za stejnou úroveň 

příspěvků. V některých zemích je sociální zabezpečení zemědělců odděleno od sociálního 

zabezpečení pro zbytek společnosti, případně existuje více zvláštních systémů pro různé 

profesní skupiny obyvatel (horníky, rybáře atd.). Dokonce i v unifikovaném systému 

sociálního zabezpečení můţe věková struktura lidí v zemědělství s nadprůměrně vysokým 

podílem penzionovaných zemědělců ve srovnání s počtem aktivních zemědělců znamenat 

relativně vyšší transfer prostředků směrem k zemědělcům
9
. Proto zjišťování případných úlev 

v oblasti příspěvků na sociální zabezpečení vyţaduje sledovat jak výši těchto příspěvků, tak 

i úroveň poskytovaných benefitů, a zahrnout do srovnání i úroveň státní podpory. 

Pro posuzování daňových úlev pro zemědělství je moţné volit dvojí pohled, a to jednak 

postavení zemědělců v rámci konkrétního daňového systému jednotlivé země, jednak potom 

pro moţnost mezinárodního srovnání je důleţité porovnání daňových úlev poskytovaných 

zemědělcům konkrétní země. Zatímco tedy první přístup, který pouţívá ve své studii OECD 

                                                
9
 K této situaci zákonitě dochází v zemích, kde relativní podíl i absolutní počet osob činných v zemědělství 

klesá. 
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(2005), především charakterizuje úlevy poskytované zemědělcům proti zdanění v ostatních 

sektorech v konkrétní zemi a nepovaţuje za úlevy pro zemědělce taková opatření, která jsou 

přístupná i pro ostatní podnikatele, měl by druhý pohled umoţnit především srovnání úrovně 

zdanění zemědělců v různých zemích navzájem, přičemţ není důleţité, zda některé úlevy 

vyuţívané zemědělci jsou přístupné i pro další profesní skupiny v dané zemi. Tento způsob 

byl pouţit při srovnání zdanění zemědělství v deseti vybraných evropských zemích 

zpracovaném nizozemským Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky university 

Wageningen (VAN DER VEEN et al. 2007). 

V rámci sledování specifik zdanění zemědělství OECD uvádí, ţe v rámci daňových 

systémů mohou být zahrnuty i tzv. negativní úlevy, tj. některá daňová znevýhodnění týkající 

se zemědělství. Příkladem mohou být daně uvalené na pesticidy a hnojiva s ohledem na 

ochranu ţivotního prostředí. Takové daně na pesticidy jsou aplikovány například ve 

skandinávských zemích. 

2.2 Preferenční opatření v oblasti daní z příjmů, ze zisku a z kapitálových 

výnosů 

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů pouţívají celý komplex sazeb pro různé 

typy daní v rámci této skupiny a mohou být proporcionální nebo mít degresivní nebo 

progresivní růst. Kapitálové výnosy spadají spíše do této kategorie neţ mezi daně z majetku, 

coţ odpovídá tomu, ţe jsou jednou z forem osobního příjmu. 

Daňové úlevy poskytované pro zemědělství v oblasti příjmů, zisku a kapitálových 

výnosů odráţejí podnikatelskou strukturu zemědělství a různé reţimy zdanění pouţívané pro 

různé typy podnikání. Ve většině sledovaných států OECD je nejpočetnější institucionální 

jednotkou v zemědělství rodinná farma jako individuální vlastnictví nebo jako partnerství. 

Právní jednotkou je tedy jednotlivec, případně jednotlivci v rámci partnerství, kteří jsou 

subjekty zdanění a jejichţ příjmy jsou předmětem daně z příjmů. V našem smyslu jde tedy 

o podniky fyzických osob a o zdanění příjmů fyzických osob. Tento systém zdanění je 

pouţíván i pro formu společného hospodaření jednotlivých fyzických osob označovanou jako 

partnerství, které je v některých zemích poměrně četné a v podstatě odpovídá našemu 

sdruţení osob bez právní subjektivity. 

Naproti tomu podnikání obchodních společností v zemědělské prvovýrobě je v Evropě 

i v dalších zemích OECD zastoupeno výrazně méně. Přesto se i v původních zemích OECD 

lze setkat s farmami provozovanými jako obchodní společnosti. Většinou jsou však plně 

vlastněny členy jedné rodiny nebo domácnosti, nebo méně často částečně vlastněné i jinými 

vlastníky. Potom je daněn zisk takové společnosti, zatímco mzdy a platy pracovníků 

a dividendy a úroky vlastníků jsou předmětem osobního zdanění. Moţnost výběru volby 

právní formy podniku souvisí zejména s daňovými podmínkami a můţe tak představovat 
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formu daňové úlevy. Taková moţnost daňového zvýhodnění však není specifikem pouze pro 

zemědělství. 

V zemědělství zemí OECD lze najít i jiné formy právní subjektivity podniků, jako jsou 

druţstva nebo charitativní či veřejné společnosti, které pak podléhají zvláštním reţimům 

zdanění. 

Struktura zemědělství některých zemí střední a východní Evropy se odlišuje existencí 

velkých zemědělských podniků, jejichţ právní formou je obchodní společnost nebo 

druţstvo
10

. 

Tomu odpovídá i situace České republiky se strukturou vlastnictví zemědělských 

podniků, kterou lze označit jako duální. Podniky fyzických osob obhospodařují pouze o něco 

více neţ čtvrtinu zemědělské půdy. V českém zemědělství převaţují, pokud jde o podíl 

obhospodařované půdy a objem produkce, podniky právnických osob. Rozhodující část 

zdanění zemědělství je daň z příjmů právnických osob, resp. při zdanění příjmů zaměstnanců 

zemědělských společností jde o daň z příjmů fyzických osob, a to jako příjmů ze závislé 

činnosti bez vyjádření jakýchkoli „zemědělských“ specifik. 

Kapitálové výnosy mohou být zdaněny v rámci zdanění příjmů, nebo mohou být 

ošetřeny separátně. Způsob závisí spíše na daňovém systému příslušného státu neţ na 

speciálním přístupu k zemědělství. 

Daňové úlevy mohou mít některou z následujících forem: 

- specifické reţimy zdanění příjmů zemědělců a provozovatelů úzce příbuzných oborů, 

které lze dále rozdělit takto: 

 zproštění povinnosti vést účetnictví a být daněn na základě pouţití paušálů, 

 jiné úlevy, jako je moţnost vést daňovou evidenci nebo účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu místo účetnictví v plném rozsahu nebo moţnost výběru z těchto alternativ, 

- moţnost zprůměrování příjmů za více let nebo jiného vyrovnávacího mechanismu, 

- speciální sazby daně aplikované pro zemědělské příjmy nebo speciální úlevy pro 

zemědělce v rámci obecného systému, 

- speciální opatření ohledně naturálního příjmu (coţ je např. vyloučení spotřeby vlastní 

produkce v domácnosti z daňové povinnosti), 

- umoţnění zrychlených odpisů, 

- specifické reţimy zdanění vztaţené k určitým aktivitám, které zahrnují 

 zemědělské činnosti (jako je povaţování příjmů od státu za některé environmentální 

praktiky za osvobozené od daně), 

                                                
10

 Tato situace je charakteristická zejména pro Česko, Slovensko, nové spolkové země Německa, zčásti i pro 

Maďarsko. 
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 lesnické činnosti na zemědělské farmě (jako je vyloučení jak příjmů, tak nákladů 

z lesnické činnosti z účetnictví pro výpočet zdanitelného příjmů farmy, coţ odráţí 

dlouhodobost pěstování stromů a produkce dřeva), 

- specifické reţimy zdanění pouţité pro zemědělské podniky právnických osob. 

Ze 24 zemí OECD je speciální systém pro zdanění příjmů zemědělců vyuţíván 

v 9 státech, ze sousedních zemí České republiky je zvláštní systém zdanění uplatněn 

v Německu, Polsku a Rakousku. Z dalších zemědělsky významných zemí existuje takový 

systém např. v USA, Franci, Itálii nebo Španělsku. Pod zvláštním systémem zdanění se 

rozumí především ta skutečnost, ţe zemědělský podnik (zpravidla do určité definované 

velikosti dané výměrou plochy, obratem nebo ziskem) není povinen pro účely zdanění vést 

účetnictví, a daň je vypočítávána dle paušálních standardů. V Dánsku jsou zproštěny účetní 

povinnosti malé farmy vzniklé před rokem 1999. Naopak v Nizozemí je vedení standardního 

účetnictví povinností pro všechny farmáře. VAN DER VEEN et al. (2005) v tom spatřují 

konkurenční výhodu nizozemského zemědělství, protoţe toto povzbuzuje strukturální rozvoj 

zemědělství a farmáři jsou nuceni hledat efektivní metody hospodaření. Zvýhodňující opatření 

pro malé zemědělce naproti tomu odrazují od zvětšování farem. 

I v těch státech, které pro zdanění zemědělců pouţívají standardní systém, jsou často 

nabízeny speciální moţnosti pro výpočet základu daně, nejčastěji ve formě zprůměrování přes 

krátkou řadu let. Takové postupy nemusejí být určeny výhradně pro zemědělství (obvykle je 

tato moţnost omezena na malý počet oborů), přesto je pravděpodobné, ţe v pouţívání 

zprůměrovaných hodnot budou dominovat zemědělci. 

Speciální opatření pro zdanění příjmů zemědělských podniků právnických osob jsou 

méně častá a zvýhodnění nebo zjednodušení určená vlastníkům farem, případně členům 

partnerství (členové sdruţení bez právní subjektivity), nebývají určeny pro zemědělské 

společnosti, jejichţ příjem je daněn na základě standardního účetnictví. To souvisí s tím, ţe 

pro velké zemědělské podniky právnických osob je vedení účetnictví běţným standardem, 

a pouze částečně to můţe odráţet malou důleţitost zemědělských podniků právnických osob 

ve struktuře zemědělství většiny zemí OECD. Zde samozřejmě představuje struktura českého 

zemědělství zásadní odlišnost. 

2.3 Preferenční opatření v oblasti příspěvků na sociální zabezpečení 

Příspěvky na sociální zabezpečení vykazují charakteristiky daně, poplatku i pojistného. 

Ve svém dopadu na disponibilní příjem jednotlivce jako povinná sráţka se chovají jako daně. 

Pouţívají se zde dva hlavní typy úlev: 

- úlevy na příspěvcích pro zemědělce ve vztahu k nim samým a jejich rodinám, 

- úlevy na příspěvcích pro farmáře ve vztahu k jejich zaměstnancům (zde jde v podstatě 

o opatření sniţující náklady). 
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Některé státy mají speciální úpravu sociálního zabezpečení zemědělců. Posouzení, zda 

představuje pro zemědělce zvýhodnění, však můţe být obtíţné, pokud je systém sociálního 

zabezpečení zemědělců oddělen od systému pro zbytek populace. Speciální benefity určené 

pouze pro zemědělce v rámci obecného systému jsou na druhé straně jasně preferenční. 

Úlevy v oblasti příspěvků na sociální zabezpečení tak, jak je uvádí studie OECD (2005), 

se v Evropě uplatňují ve Francii, Německu, Itálii, Norsku a Polsku (a dále i v Japonsku), 

a spočívají především v niţší úrovni příspěvků placených zemědělci a dotování zemědělských 

fondů sociálního zabezpečení z veřejných prostředků. Pokud ale existují obdobné fondy i pro 

jiné profesní skupiny, jako je tomu v Rakousku, nepovaţuje OECD (2005) takovou situaci za 

specifické zvýhodnění zemědělců. Z hlediska mezinárodní srovnatelnosti situace zemědělců 

v jednotlivých státech je však důleţitější, jaký a jak dotovaný systém sociálního zabezpečení 

je pro zemědělství uplatňován neţ to, zda podobný systém vyuţívají i jiné profesní skupiny.  

2.4 Preferenční opatření k daním z mezd a pracovních sil, které se týkají 

provozovatelů farem jako zaměstnavatelů 

V původních zemích OECD nebyly tyto úlevy dříve chápány jako relevantní pro 

zemědělství. V souvislosti s existencí velkých zemědělských podniků ve střední a východní 

Evropě, které vyuţívají převáţně zaměstnanecké námezdní práce (třebaţe někteří 

z pracovníků mohou být i akcionáři nebo členové druţstev), je však třeba sledovat i opatření 

v této oblasti. 

2.5 Preferenční opatření k majetkovým daním 

Daně z majetku se vztahují zejména k hodnotě nemovitostí (daně pravidelné) a dále 

k jejich převodům darováním, děděním nebo prodejem (daně z převodu majetku). Tyto daně 

mohou mít následující formy: 

- pravidelné, které jsou zaloţeny na aktuální nebo domnělé hodnotě nemovitosti, 

- aplikované při prodeji, darování nebo dědění, které mohou být dále rozděleny na: 

 zaloţené na hodnotě majetku, jako je dědická daň nebo kolkovné na dokumentech 

poţadovaných pro transakci, 

 nebo zaloţené na kapitálových výnosech, které mohou být chápány jako forma 

příjmů a takto zdaněny, nebo být subjektem speciální daně z kapitálových výnosů. 

Zemědělské nemovitosti bývají subjektem nulových nebo sníţených daní a preferenční 

opatření se uplatňují i ve zdanění převodů majetku, a to zvláště mezigeneračních, v rámci 

rodiny (dědická a darovací daň, kolkové poplatky). Relativně vysoká hodnota zemědělských 

domácností a farem ve vztahu k hodnotě jejich zemědělské produkce a skutečnost, ţe velká 

část této hodnoty je ve formě zemědělské půdy a staveb, jsou důvodem, proč se dává velký 

význam úlevě k daním z majetku. 
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Tyto daňové úlevy, spočívající v relativně levném převodu majetku uvnitř rodiny, 

mohou odrazovat rodiny od odchodu ze zemědělství. Tím mohou současně zvyšovat překáţky 

pro vstup nových subjektů do zemědělství, a to jak v důsledku malého počtu nabízených 

nemovitostí, tak i relativně vysoké daně při prodeji mimo původní rodinu. To můţe brzdit 

ţádoucí procesy strukturálních změn v zemědělství, které naopak mohou současně jiná 

opatření státní politiky podporovat
11

. Naopak pro některé jiné osoby (osoby s vysokými 

nezemědělskými příjmy a majetkem) muţe být taková daňová úleva v zemědělství hlavním 

důvodem pro koupi farmy. 

Specifické úlevy na daních z majetku jsou pro zemědělství a lesnictví charakteristické 

a velmi obvyklé. Důleţité jsou následující kategorie úlev: 

- k sazbám pravidelné daně ze zemědělského a lesnického nemovitého majetku, 

- z hodnoty nemovitostí jako základu pro pravidelnou daň z majetku, 

- z daní aplikovaných při převodu zemědělského majetku darováním nebo děděním, 

včetně jeho vyjmutí nebo sníţeného ohodnocení, a někdy i speciálních pravidel při 

převodech uvnitř rodiny, 

- z daní při prodeji, 

- z kapitálových výnosů, zvláště kdyţ vyplývají z investic k nezemědělským účelům 

(jako např. k bydlení). 

Kapitálové výnosy jsou někdy posuzovány v rámci systému daní z příjmů a jindy ve 

zvláštním reţimu. Byly vytipovány některé příklady úlev z výnosů ze zemědělského majetku. 

Úlevy zdanění převodu zemědělské půdy a zemědělských staveb mohou být někdy rozšířeny 

i na další takto převáděná obchodní aktiva. Vyskytují se i případy, kdy byl systém preferencí 

původně nabízený pouze pro zemědělství během doby rozšířen i do dalších odvětví.  

Téměř obecně jsou pro zemědělce poskytovány úlevy z pravidelných daní z majetku. 

Tyto bývají v působnosti regionálních nebo lokálních úřadů. Úlevy mohou mít formu výjimek 

pro zemědělskou půdu a zemědělské stavby (zpravidla ale ne pro obytnou budovu), a to jejich 

speciálním oceněním niţší neţ trţní cenou, niţší sazbou daně nebo aplikací speciálních 

startovacích zvýhodnění pro nově začínající zemědělce. 

2.6 Preferenční opatření k daním ze zboží a služeb 

Daně ze zboţí a sluţeb mohou být tříděny do tří hlavních forem: 

- daně z výstupů, 

- daně ze vstupů, a to z variabilních vstupů nebo ze stálých vstupů, 

- daň z přidané hodnoty. 

Velmi obvyklá jsou speciální opatření, pokud jde o daně ze vstupů, coţ ve svém 

důsledku redukuje náklady zemědělské výroby a zvyšuje příjmy. Většinou jsou to úlevy na 
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 Například obvyklá nabídka nejrůznějších podpor a úlev pro mladé začínající zemědělce. 
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daních z pohonných hmot pouţívaných pro zemědělské účely (jako pro traktory, zemědělské 

stroje a příleţitostně pro vytápění). Dále sem spadají úlevy ze silniční daně (daně z vozidel). 

Pokud jde o daň z přidané hodnoty (DPH), bylo nalezeno několik málo příkladů zemí, 

v nichţ jsou zemědělskému podnikání dány určité úlevy s ohledem na jejich platební 

povinnosti (jako je delší časový termín pro zaplacení DPH). Pouţívání sníţené sazby DPH 

(někdy i nulové) pro zemědělské produkty, přestoţe má dopad do daňových příjmů, není 

povaţováno za daňovou úlevu pro zemědělce. To je zdůvodněno tím, ţe z něho mají větší 

prospěch spotřebitelé neţ zemědělci. V některých státech (např. ve Francii, Rakousku nebo 

Belgii) mohou zemědělci vyuţívat zjednodušený systém placení DPH. OECD uvádí 

i moţnost dobrovolné registrace jako plátce DPH pro zemědělce, kteří potom mohou 

profitovat z odpočtů daně z nakoupených vstupů. Taková moţnost však není specifikem 

zemědělství a proto ji OECD ve své zprávě neřadí mezi úlevy pro zemědělství. Současně však 

konstatuje, ţe problematika DPH a z ní plynoucích moţných zvýhodnění zemědělců by si 

zaslouţila důkladnější výzkum. Sazby DPH v jednotlivých státech EU jsou uvedeny 

v příloze 2. 

3 PŘEHLED ÚLEV PODLE ZEMÍ A ZPŮSOBU ZDANĚNÍ 

OECD (2005) zpracovala přehled zemí a zjištěných případů uplatňování daňových úlev 

v jednotlivých oblastech zdanění v zemědělství (viz tabulka 2). Přehled zčásti navazuje na 

práci Norského výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, zabývající se zdaněním 

v zemědělství v USA, Kanadě, Austrálii, Německu, Velké Británii, Irsku, Francii, Švýcarsku 

a Itálii ve vztahu k WTO (ANDERSEN et al. 2002). 
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Tab. 2 - Matice preferenčních daňových opatření pro zemědělství 

Zboţí

a sluţby

Systém
1) Sazby, atd., 

ostatní

Kapitálové 

výnosy
Dědictví

Pravidelné 

daně

z majetku

Vstupy, DPH, 

atd.

Austrálie * * * *
Rakousko * * *
Belgie * * *
Kanada * * *
Česko * * * *
Dánsko * *
Finsko * *
Francie * * * * * * *
Německo * * * * * *
Maďarsko * *
Irsko * * * *
Itálie * * * * * * *
Japonsko * * * * *
Jiţní Korea * * * *
Nizozemí * * * * *
Nový Zéland *
Norsko * * * * * * *
Polsko * * * * * *
Slovensko * *
Španělsko * * *
Švédsko * *
Švýcarsko * * *
Velká Británie * * * *
USA * * * * *
* = existence daňového zvýhodnění v dané zemi a příslušné oblasti 

1) Zejména zdanění na základě paušálů bez povinnosti účetnictví, možnost zprůměrování příjmů za více let.

Pramen: Taxation and Social Security in Agriculture, OECD 2005

Příjem

(fyz.osoby)
Majetek

Země 
Zisk

(práv. osoby)

Příspěvky na 

sociální 

zabezpečení

Jiné

 
 

Údaje mají pouze limitovanou vypovídací hodnotu v závislosti na tom, jak aktuální 

a podrobné informace z jednotlivých členských zemí byly pro studii OECD poskytnuty. Údaje 

za Českou republiku tak uvádějí z aktuálních úlev pouze „zelenou naftu“, další zvýhodnění se 

vztahují k úlevám daní z příjmů zemědělských organizací uplatňovaných v letech 1986-1990. 

Stanovení výše daňových výdajů je k dispozici pro sedm ze 24 zemí OECD 

zachycených v této zprávě. Většina zemí závazné informace ke kvantifikaci daňových úlev 

pro zemědělství neposkytla. Kalkulace jsou nejčastěji spojeny s daňovou úlevou na pohonné 

hmoty. Šest ze sedmi zemí reportujících nějakou daňovou úlevu pro zemědělství mají tuto 

poloţku zahrnutou do databáze odhadů podpory producentů (PSE OECD). 

Přehled tak slouţí především pro vytvoření rámcové představy o škále daňových úlev 

pro zemědělství a jejich značném mezinárodním rozšíření. V kaţdé ze 24 sledovaných zemí 

byly zjištěny specifické úlevy ve zdanění zemědělců, a to od jednoho typu úlevy v oblasti 

daně z příjmů na Novém Zélandu aţ po úlevy v sedmi různých oblastech zdanění, které 

vykazuje Francie, Itálie a Norsko. 

3.1 Struktura daní v zemích Evropské unie 

Srovnání celkového objemu daňového příjmů (včetně příspěvků na sociální 

zabezpečení) k HDP pro jednotlivé země Evropské unie (EUROSTAT 2008) uvádí tabulka 3. 
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Tab. 3 - Poměr celkového objemu daňového příjmu k HDP (%)
Stát 2002 2003 2004 2005 2006

Belgie 45,3 44,9 45,0 44,9 44,6

Bulharsko 30,0 32,6 33,9 34,1 34,4

Česko 34,8 35,7 37,4 37,1 36,2

Dánsko 47,8 48,0 49,0 50,7 49,1

Estonsko 31,1 30,9 30,9 30,6 31,0

Finsko 44,6 44,0 43,4 44,0 43,5

Francie 43,1 42,9 43,2 43,8 44,2

Irsko 28,5 29,0 30,4 30,8 32,6

Itálie 40,9 41,3 40,6 40,6 42,3

Kypr 31,2 33,0 33,4 35,5 36,6

Litva 28,4 28,2 28,3 28,8 29,7

Lotyšsko 28,2 28,5 28,5 29,0 30,1

Lucembursko 39,3 38,3 37,3 37,8 35,6

Maďarsko 37,9 37,6 37,6 37,4 37,2

Malta 31,5 31,4 33,1 33,7 33,8

Německo 39,5 39,6 38,8 38,7 39,3

Nizozemí 37,7 37,4 37,5 37,9 39,5

Polsko 32,7 32,2 31,5 32,8 33,8

Portugalsko 34,7 34,8 34,1 35,1 35,9

Rakousko 43,7 43,1 42,8 42,0 41,8

Rumunsko 28,1 27,7 27,4 27,9 28,6

Řecko 33,4 32,3 31,3 31,3 31,4

Slovensko 33,1 33,1 31,6 31,5 29,3

Slovinsko 38,6 38,8 38,9 39,3 39,1

Španělsko 33,9 33,9 34,5 35,6 36,5

Švédsko 47,9 48,3 48,7 49,5 48,9

Velká Británie 35,6 35,3 35,7 36,6 37,4

Průměr
1)

39,2 39,1 39,0 39,3 39,9

1) Vážený průměr podle objemu HDP.

Pramen: Taxation trends in the European Union, Eurostat 2008 
 

 

Poměr nepřímých daní, přímých daní a příspěvků na sociální zabezpečení v zemích 

Evropské unie v roce 2006 uvádí tabulka 4. 
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Tab. 4 - Poměr nepřímých daní, přímých daní a příspěvků na sociální zabezpečení 

(údaje za rok 2006)

Nepřímé daně Přímé daně
Příspěvky na 

soc. zab.
Nepřímé daně Přímé daně

Příspěvky na 

soc. zab.

Belgie 13,8 17,2 13,6 31,0 38,6 30,4

Bulharsko 19,4 6,9 8,8 56,5 20,1 25,5

Česko 11,2 8,8 16,2 30,9 24,4 44,7

Dánsko 18,0 30,2 1,0 36,6 61,5 2,1

Estonsko 13,7 7,1 10,2 44,0 23,0 32,9

Finsko 13,9 17,5 12,1 31,9 40,3 27,8

Francie 15,7 12,3 16,5 35,4 27,8 37,2

Irsko 14,3 13,4 4,9 44,0 41,1 14,9

Itálie 15,1 14,5 12,7 35,6 34,3 30,1

Kypr 17,9 10,8 7,8 49,0 29,6 21,4

Litva 11,6 9,7 8,5 38,9 32,6 28,6

Lotyšsko 13,0 8,4 8,7 43,3 27,9 28,8

Lucembursko 12,5 13,2 9,9 35,1 37,0 27,9

Maďarsko 15,3 9,4 12,5 41,0 25,3 33,6

Malta 15,4 12,1 6,2 45,6 35,9 18,5

Německo 12,4 10,9 15,9 31,6 27,8 40,6

Nizozemí 13,3 12,0 14,2 33,6 30,5 36,0

Polsko 14,5 7,5 12,2 42,8 22,2 36,1

Portugalsko 15,7 8,8 11,4 43,8 24,5 31,7

Rakousko 14,3 13,1 14,4 34,3 31,5 34,4

Rumunsko 12,7 6,1 9,8 44,5 21,4 34,2

Řecko 12,2 8,1 11,1 39,0 25,7 35,3

Slovensko 11,6 6,0 11,7 39,6 20,4 40,0

Slovinsko 15,5 9,3 14,3 39,7 23,9 36,6

Španělsko 12,7 12,1 12,1 34,8 33,3 33,3

Švédsko 17,1 19,8 12,1 34,8 40,4 24,8

Velká Británie 13,1 17,4 6,8 35,2 46,7 18,1

Průměr
1)

13,9 13,5 12,6 34,9 33,8 31,5

1) Vážený průměr podle objemu HDP.

Pramen: Taxation trends in the European Union, Eurostat 2008 

% z HDP % z celkového daňového příjmu

Stát

 
 

Z přehledu vyplývá, ţe daňový příjem včetně příspěvků na sociální zabezpečení 

v poměru k hrubému domácímu produktu je ve čtrnácti zemích EU vyšší neţ v České 

republice a ve dvanácti zemích niţší, coţ by ukazovalo na průměrné postavení České 

republiky v tomto ukazateli. Při zohlednění hrubého domácího produktu jednotlivých zemí je 

však Česká republika výrazněji pod průměrem Evropské unie, daňová zátěţ v České republice 

v roce 2006 představovala pouze 90,7 % průměru EU. Pokud jde o strukturu daní včetně 

příspěvků na sociální zabezpečení, je v ČR podíl přímých i nepřímých daní ve vztahu k HDP 

i k celkovému daňovému příjmu relativně velmi nízký (pokud jde o nepřímé daně, je vůbec 

nejniţší ze všech zemí EU), podíl příspěvků na sociální zabezpečení z celkového fiskálního 

příjmu je však v ČR relativně nejvyšší, pokud jde o jejich podíl z HDP je pak druhý nejvyšší 

po Francii. Význam rozdílů v podílu příspěvků na sociální zabezpečení stírá skutečnost, ţe 

sociální zabezpečení mohou státy dotovat z jiných daňových příjmů. Například v Dánsku je 

systém sociálního zabezpečení financován převáţně z jiných zdrojů a příspěvky na sociální 

zabezpečení jsou velmi nízké. 
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Daňová zátěţ zemědělců je v Evropské unii částečně monitorována v rámci činnosti 

Zemědělské účetní datové sítě (FADN) a je publikována v rámci okruhu bilance podpor 

a daní veřejné databáze FADN na internetu. Z oblasti daní je sledována bilance DPH, avšak 

pro řadu států včetně České republiky nejsou v databázi relevantní údaje. Jako samostatná 

poloţka „daně“ (taxes) je pak uváděna daňová zátěţ zemědělského podniku, avšak bez DPH 

a daně z příjmu, která tedy zahrnuje zejména daň ze zemědělské půdy a budov. Přehled této 

daňové zátěţe v přepočtu na 1 ha z. p. uvádí tab. 5. Z tabulky vyplývá, ţe objem těchto daní 

v ČR je pod průměrem EU 25. 
 

Tab. 5 - Daňová zátěţ
1)

 v  zemědělství zemí EU 25 (€/ha)

2004 2005 2006

Belgie 36,0 36,3 36,4

Česko 15,6 13,8 14,8

Dánsko 49,9 48,0 45,4

Estonsko 1,8 2,0 2,5

Finsko 3,7 4,3 4,2

Francie 25,8 25,5 23,4

Irsko 3,1 3,0 2,8

Itálie 57,4 45,4 41,9

Kypr 3,5 0,7 1,0

Litva 2,1 2,5 1,9

Lotyšsko 4,6 4,3 4,1

Lucembursko 13,4 12,6 12,4

Maďarsko 12,5 18,4 8,5

Malta - 33,0 14,9

Německo 25,7 24,0 24,5

Nizozemí 101,8 104,2 107,2

Polsko 12,5 14,5 13,4

Portugalsko 3,3 3,3 3,8

Rakousko 22,1 21,5 22,1

Řecko 10,3 10,0 18,8

Slovensko 17,2 16,8 14,0

Slovinsko 3,0 1,9 2,1

Španělsko 8,9 8,5 9,4

Švédsko 1,4 1,6 1,4

Velká Británie 7,6 7,8 6,0

EU 25 celkem 20,5 19,5 18,7

1) Nezahrnuje DPH a daň z příjmu.

Pramen: FADN Public database  
 

3.2 Souhrnné hodnocení vlivu daňových úlev v zemích OECD 

Prvním obecným závěrem je zjištění, ţe speciální přístup k zemědělství je v oblasti 

zdanění běţný a prostupuje systémy zdanění příjmů, majetku a jeho převodů, příspěvků na 

sociální zabezpečení a daní ze zboţí a sluţeb. Preferenční daň na paliva pouţitá pro 

zemědělskou produkci (tzv. zelená nafta) je téměř univerzální. Dalšími častými výjimkami 

pro zemědělský sektor jsou úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty a financování sociálního 

zabezpečení. Tato speciální opatření byla aţ doposud málo zkoumána a nebyla 
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kvantifikována, ať jiţ jde o z nich plynoucí výpadky ve výběru daní nebo o benefity pro jejich 

příjemce (domácnosti farmářů, majitele půdy a zemědělské obchodní společnosti). Pokud 

systémy monitorování úrovně zemědělských podpor nezachycují daňové úlevy pro 

zemědělství, vzniká moţnost podhodnocení skutečné úrovně podpor. V případě odhadů 

podpory producentů (PSE) sestavovaných OECD mohou vznikat zkreslení v důsledku 

neúplného poskytnutí dat. 

Druhým zjištěním je konstatování, ţe moţnost kvantifikace daňových úlev závisí na 

existenci „normálního“ standardního daňového reţimu, s nímţ mohou být daňové úlevy pro 

zemědělce srovnávány. Jako nejzřejmější příklad je uváděn příklad daňové úlevy spojené 

s niţší sazbou daně na pohonné hmoty pouţívané v zemědělství. Předpokladem moţnosti 

kvantifikace takové úlevy je, ţe se jejich spotřeba v souvislosti s jejich niţší cenou pro 

zemědělce nezmění. Redukce v nákladech tohoto vstupu současně neznamená zvýšení příjmů 

pro zemědělce v částce odpovídající daňové úlevě, protoţe se sníţení nákladů pravděpodobně 

odrazí i v niţší ceně produkce. Nicméně tato daňová úleva je uznávána jako praktický 

ukazatel podpory zemědělství s ohledem na transparentnost, se kterou můţe být provedena 

její kvantifikace. Daňové úlevy na pohonné hmoty proto představují velký podíl z relativně 

mála daňových úlev, které jsou v současné době oficiálně sledovány a kvantifikovány. 

Třetím postřehem je relativní trvalost daňových úlev, která odráţí obtíţnost odbourání 

výhod v závislosti na politickém vlivu jejich příjemců. 

Kaţdá existující daňová úleva představuje speciální případ vyţadující znalost 

historického kontextu minulých souvislostí. Příkladem jsou opět daňové úlevy pro pohonné 

hmoty pouţívané v zemědělství, jejichţ počátek spadá do doby druhé světové války 

a následující dekády, kdy bylo potřeba ve Velké Británii stimulovat zemědělství ke zvyšování 

objemu produkce. Přitom není jasné, zda byla potom tato daňová úleva zavedena v mnoha 

dalších zemích ze stejného důvodu, nebo šlo v tomto případě především o udrţení 

mezinárodní srovnatelnosti a obavu ze sníţení konkurenceschopnosti zemědělců těch zemí, 

které by tuto úlevu nezavedly. Přestoţe je prvotní zdůvodnění této daňové úlevy logické, 

v současné době uţ původní účel spočívající ve snaze podpořit zvýšení zemědělské produkce 

zmizel. Proto je obtíţné najít důvod pro zachovávání této úlevy jako typické součásti podpor 

pro zemědělství v zemích OECD. Navíc jsou nyní obvykle součástí státní politiky opatření, 

která stimulují sniţování energetické náročnosti produkce s ohledem na ţivotní prostředí, 

s nimiţ je daňová úleva na pohonné hmoty v jasném rozporu. Obecná obtíţnost odstranění 

daňových úlev ukazuje na potřebu plánování jejich ukončení nebo nahrazení jiţ na začátku při 

jejich zavádění pouţitím časových limitů nebo stanovením parametrů pro jejich postupné 

odbourání (jako je jejich souvislost s dosaţením daných cílů nebo jejich poskytnutí pouze za 

určitých ekonomických podmínek, například při velkých výpadcích příjmů). 

Čtvrtým postřehem je závaţnost souvisejících praktických problémů, která je 

ilustrována na zdanění příjmů zemědělců. Tam kde existují speciální systémy paušálního 
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zdanění příjmů, většinou vycházející z výměry půdy, jde o pozůstatek z doby, kdy zdanění na 

základě aktuálního příjmů nebylo obvyklé a zemědělci vedli účetnictví pouze výjimečně. 

S postupem doby většina zemí přešla ke způsobu zdanění zemědělců na základě jejich příjmů 

a zisků stejně jako u ostatních osob samostatně výdělečně činných. Samozřejmě tam, kde 

systém stávajícího paušálního zdanění byl pro většinu zemědělců výhodnější, se zemědělci 

zdanění dle skutečných příjmů bránili. Systém zdanění podobný stávajícímu francouzskému 

paušálnímu zdanění byl například pouţíván před druhou světovou válkou i ve Velké Británii. 

Aby byli farmáři povzbuzeni k zavedení účetnictví, zvýšila vláda progresivně daň z plochy. 

Podstatně vyšší příjmy v zemědělství, vyplývající z veřejné podpory, zvýraznily závaţnost 

daňových výdajů (státu) způsobených pouţíváním paušálního zdanění. 

3.3 Vliv daňových úlev na produkci 

Produkce můţe být ovlivňována různými daňovými úlevami různou měrou. Pokud jde 

o sníţení daně z pohonných hmot, můţe vést jak ke zvýšení trţní produkce, tak i netrţních 

externalit, jako je zvýšená zátěţ ţivotního prostředí. Jestliţe se sníţí cena za jednotku 

mnoţství pohonných hmot, posunuje se mezní produkt ve směru vyšší spotřeby pohonných 

hmot a vyšší produkce, a to aţ do bodu, kdy kaţdá další dodaná jednotka pohonných hmot má 

za následek zvýšení produkce aspoň o hodnotu ve výši sníţené ceny za jednotku pohonných 

hmot. 

Naproti tomu daně zaloţené na příjmu nebo fixních faktorech (zejména půda) ovlivní 

produkci v krátkodobém horizontu méně pravděpodobně. Například úleva z daně z příjmů 

nebo roční daně z majetku nezkreslí vztah mezi marginálními náklady a marginálními zisky. 

Zde mohou být vlivy pouze nepřímé a dlouhodobé, spočívající například v tom, ţe vlivem 

takových daňových úlev mohou zemědělci spíš setrvávat v oboru, neţ hledat uplatnění jinde. 

Podobný vliv mají rovněţ úlevy v oblasti příspěvků na sociální zabezpečení. Takové úlevy 

mohou mít i negativní vliv na produkci, protoţe v zemědělství mohou setrvávat relativně staří 

a málo produktivní zemědělci, nebo zemědělská činnost můţe přitahovat ty, kdo chtějí 

provozovat zemědělství spíš jako hobby nebo ţivotní styl. To můţe ztěţovat vstup do 

zemědělského podnikání a sniţovat relativní podíl produkčně schopných a technicky 

a znalostně vybavených zemědělců orientovaných na zisk. 

Moţnost zprůměrňování příjmů ze zemědělské činnosti za období několika (zpravidla 

tří) let pro výpočet základu daně můţe umoţnit podnikat i v rizikovějších odvětvích s vyššími 

meziročními výkyvy ve výnosech. 

3.4 Potenciál politických opatření k využití daňových zvýhodnění 

Preferenční daňové úlevy mohou do jisté míry přispívat k řešení důleţitých problémů 

zemědělského sektoru, jako jsou variabilita a úroveň příjmů, strukturální problémy apod., a to 

způsobem, který by co moţná nejméně narušoval výrobu a obchod. Schopnost daňových úlev 
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působit jako politický nástroj je nepopiratelná. Otázkou je, za jakých okolností je jejich 

pouţití vhodné a kde naopak není. 

V obecném kontextu OECD doporučuje, aby daňové výdaje (úlevy) byly pouţity pouze 

pro oprávněné nároky, které jsou relativně stabilní a předvídatelné, a nikoliv pro programy 

s administrativním rozhodováním o poskytování podpor nebo pro programy projevující 

nestálost. 

Pouţití daňové úlevy nebo naopak jiné formy finančního stimulu by se mělo odvíjet od 

řady faktorů, podstatných pro účinnost tohoto opatření, efektivnost a náklady na zavedení, 

tj. s přihlédnutím k: 

- rozpočtovým dopadům (velikost ztráty příjmů ve vztahu k rozpočtové ceně 

alternativních opatření, postavené do kontextu politického tlaku proti plýtvání 

veřejnými prostředky), 

- nákladům na zavedení opatření (transakční náklady, a to jak na straně zemědělců, tak 

v systému veřejné správy), 

- rovnováze mezi ztrátou daňového příjmů a poskytnutými benefity, 

- administrativní proveditelnosti (registr osob odvozujících příjem ze zemědělské 

produkce nemusí být kompletní, pokud nejsou poţadovány podklady k předloţení účtů 

pro vyměření daně), 

- charakteristikám cílových skupin (farmáři s nízkým příjmem nebudou ovlivněni 

úlevami z progresivních sazeb daně z příjmů, protoţe je neplatí), 

- spravedlnosti s ohledem na poskytování benefitů záměrně nebo neúmyslně osobám 

v zemědělství ve vztahu k ostatním. 

Vyuţívání daňových úlev předpokládá, ţe zemědělství spadá do normálního daňového 

reţimu a ţe úlevy mohou spočívat v rozdílu oproti osobám a podnikům v jiných odvětvích. 

Avšak takto to nemusí být vţdy, protoţe alespoň pro část zemědělců v Německu, Francii, 

Itálii a Španělsku (a i jinde v EU) je zdanění příjmů zaloţeno na paušálech, kde je daň 

stanovována dle velikosti plochy spíše neţ na základě účetnictví a doloţených příjmů. Takový 

separátní a neprogresivní systém můţe vyvolávat problémy ohledně rovného přístupu, a to jak 

mezi farmáři navzájem, tak mezi farmáři a zbytkem společnosti. Návrhy k přechodu ke 

konvenčnímu systému zaloţenému na účetnictví se střetávají s otázkami transakčních nákladů 

i administrativní proveditelností a jsou politicky citlivé. 

Funkce speciálních daňových opatření směřujících k povzbuzení k určitým typům 

investic nebo jiných ţádoucích aktivit jiţ byla zmíněna. Např. speciální zvýhodnění odpisů 

můţe být stanoveno pro zařízení, která sniţují znečištění. Jiným příkladem je prohlášení 

podpor, určených k provádění terénních prací za účelem zlepšení ţivotního prostředí v rámci 

péče o krajinu, za příjem osvobozený od daně. 

Jasnou roli mají speciální daňová opatření jako nástroj k dosaţení cílů v oblasti 

ţivotního prostředí, welfare zvířat, bezpečnosti potravin a v podobných oblastech, kde je 
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ţádoucí řídit nebo změnit chování zemědělců. Taková opatření nejsou úlevami v tom smyslu, 

ţe by přinášela další benefity pro zemědělce nebo vlastníky půdy, nicméně z nich plynou 

daňové výdaje ve smyslu sníţení rozpočtového příjmů tak, jak jsou daňové výdaje obecně 

definovány. 

Mezi hlavní prvky zemědělské politiky patří trvalá snaha vypořádat se s problémy 

příjmové nestability a nízké úrovně příjmů zemědělců. Veřejná podpora zemědělství 

směrovaná k problému příjmů vedla původně k subvencování cen produkce, která řešila 

především problém nízkých příjmů zemědělců, teprve v nedávné době přešla k formě přímých 

plateb nezávislých na objemu produkce. Tato podpora tedy zmírňuje i dopady meziročních 

výkyvů v produkci. 

Variabilita příjmů v čase, a to jak během hospodářského roku, tak i v meziročním 

srovnání, je základním problémem zemědělství. Finanční výnosy z produkce zemědělských 

komodit kolísají jak na agregované úrovni, tak na úrovni farmy. Stabilizačním faktorem na 

úrovni zemědělské domácnosti mohou být příjmy ze zdrojů mimo zemědělství. Daňovou 

úlevou, pomáhající zmírnit dopady meziroční variability příjmů, můţe být zprůměrňování 

příjmů za období několika, obvykle tří let. Takový přístup k vyrovnání disponibilních příjmů 

nemá dopady na produkci, coţ je výhodou vůči některým alternativním opatřením 

pouţívaným k omezení dopadů kolísání příjmů, jako jsou například garantované ceny 

jednotlivých komodit. V současné době jsou systémy vyrovnání daně z příjmů chápány jako 

jedno z preventivních opatření risk managementu v zemědělství (OECD 2008). 

Daňový systém můţe být vyuţit rovněţ k odhalování případů dlouhodobě nízkého 

příjmů zemědělců. V některých zemích jsou příjmové statistiky zaloţené na daňových 

záznamech povaţovány za uţitečný nástroj k odhalení nízkých příjmů ve společnosti obecně, 

a tedy i u zemědělců, coţ však předpokládá zdanění zemědělského sektoru zaloţené na 

účetnictví. Ve skutečnosti však v mnohých zemích daňový systém případy nízkého příjmů 

v zemědělství nezachycuje. Například v Irsku, kde jsou zemědělci subjektem stejné daně 

z příjmů jako ostatní osoby, velká část zemědělců není, pokud jde o jejich příjem, daňově 

podchycena. Daňové záznamy existují pro zhruba 115 tis. farmářů, z nichţ pouze asi 

40 tis. platí daň z příjmů při celkovému počtu 142 tis. farem (údaje za rok 2000). 

Je zřejmé, ţe obecný problém nízkého příjmu zemědělců daňové úlevy nemohou řešit 

komplexně a jsou jen parciálním opatřením. Zde je prostor pro opatření v oblasti sociálního 

zabezpečení a restrukturalizace zemědělství. 

3.5 Obecný závěr OECD z monitoringu daňových úlev pro zemědělství 

OECD chápe daňové úlevy kvůli způsobu, jakým ovlivňují výrobní rozhodování, jako 

potenciálně důleţitou, ale nedostatečně dokladovatelnou formu podpory zemědělců. Přitom je 

poukázáno i na některá jasná negativa, která z některých daňových úlev vyplývají. Úlevy 

z daně z paliv a pohonných hmot pro zemědělství jsou tak chápány jako ekologicky škodlivé. 
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Zvýhodněné nakládání se zemědělskou půdou při výhodnějším zdanění majetku (a to jak 

v případě pravidelných daní tak daní z převodů majetku) je povaţováno za faktor, který můţe 

významným způsobem omezovat ţádoucí procesy restrukturalizace zemědělství. To můţe 

zpomalovat pozitivní přizpůsobování se zemědělství měnícím se ekonomickým a technickým 

podmínkám a politicko-ekonomickým reformám. 

Systémy zdanění a sociálního zabezpečení mají potenciální význam jako nástroj vládní 

politiky. Podmínkou jejich efektivního fungování je jejich průběţné sledování 

a vyhodnocování. Často jsou však jejich dopady nedostatečně transparentní, s omezenou 

schopností cíleného působení a významnými vedlejšími efekty. Mnohé z daňových úlev 

zjištěných v průzkumu OECD by bylo moţné nahradit alternativními nástroji, které by byly 

nákladově efektivnější a lépe odpovídaly současným politickým a ekonomickým podmínkám. 

Jako alternativní nástroje lze uvaţovat například zvedení účetní povinnosti pro zemědělce 

v těch státech, kde dosud není obecně dána, nebo širší vyuţití přímých podpor vztaţených ke 

konkrétním objektům veřejného zájmu, jako jsou například konkrétní činnosti související péčí 

o krajinu, namísto problematické „zelené“ nafty. 

4 DAŇOVÉ ÚLEVY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 

Srovnání daňové zátěţe zemědělského podnikání v různých zemích je důleţité 

především z hlediska posouzení podmínek konkurenceschopnosti, kterou daňový systém 

spolu se systémem sociálního zabezpečení můţe významně ovlivňovat. Přitom se některé 

z takových úlev mnohdy nepromítají do sledovaných parametrů příjmu zemědělců 

a ekonomické situace zemědělství jednotlivých zemí. Přehled o existujících systémech 

zdanění zemědělství by měl přinést moţnost posouzení efektivity jednotlivých opatření včetně 

vyuţití zkušeností s jejich fungováním v zahraničí. V této kapitole jsou podrobněji 

charakterizovány daňové systémy uplatňované v zemědělství vybraných zemí. Výběr 

zahrnuje jak země EU, a to konkrétně Německo, Francii, Rakousko a Polsko, tak 

i zemědělsky významné země mimo Evropu, a to USA a Austrálii, jejichţ zemědělská politika 

je v mnoha směrech odlišná od zemědělské politiky EU. Z hlediska konkurenceschopnosti 

českého zemědělství je důleţité věnovat detailnější pozornost situaci v sousedních zemích, 

kde se vzhledem k dopravní dostupnosti sousedních trhů mohou jakékoli rozdíly projevit 

nejvýrazněji a u všech komodit. Naopak pro moţnost zachycení světových trendů jsou potom 

důleţité i poznatky ze zemí mimo EU a oblast SZP, které představují konkurenci evropskému 

zemědělství na světovém trhu. Současně mohou poznatky z fungování doprovodných opatření 

k samotné zemědělské politice v USA a především v Austrálii přinášet důleţité podněty pro 

další rozvoj zemědělské politiky v Evropě, a to i v souvislosti s předpokládaným omezováním 

dotací po roce 2013. 
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4.1 Německo 

V roce 2007 bylo v Německu asi 348 500 farem s velikostí nejméně jedné EVJ
12

. Ve 

srovnání s rokem 2005 došlo k poklesu o 6 %. K poklesu počtu podniků dochází především 

v západní části Německa v původních spolkových zemích. Tento početní pokles je stejně jako 

v ostatních západoevropských státech doprovázen zvyšováním průměrné velikosti 

zemědělských farem. Na druhé straně docházelo k nárůstu počtu zemědělských podniků ve 

východním Německu jako důsledek navracení a restrukturalizace v bývalé NDR po 

sjednocení Německa. V roce 2007 zajišťovaly zemědělské podniky práci pro 600 000 AWU 

a hospodařily na 16,9 mil. ha z. p. (v průměru 48 ha na jeden podnik). Asi 35 % farem je 

velmi malých s méně neţ jednou AWU, proti tomu 27 % podniků má 2 a více AWU. Menší 

výměru neţ 2 ha má 7 % podniků a naopak 9 % podniků je větších neţ 100 ha. Většina farem 

jsou specializované podniky. Hlavními odvětvími jsou chov mléčného skotu a pěstování 

obilnin a olejnin. 37 % výměry zemědělské půdy obhospodařují její vlastníci. 4 % podniků 

praktikuje organické hospodaření (EUROSTAT 2009). 

Změny v politickém, ekonomickém a právním rámci po sjednocení Německa v roce 

1990 vedly k velkým strukturálním změnám v zemědělství východního Německa. Zatímco 

v západním Německu kontinuálně dominují relativně malé rodinné farmy, v zemědělství 

východního Německa převaţují farmy o výměře 500 a více hektarů. Současně je zde velká 

různorodost v právních formách zemědělských podniků. Vedle rodinných farem a partnerství 

(obdoba našeho sdruţení bez právní subjektivity), coţ jsou charakteristické formy 

zemědělského podnikání v původních spolkových zemích, jsou v zemědělství východní části 

Německa významně zastoupeny i obchodní společnosti a druţstva. Proces strukturálního 

vývoje je stále vysoce dynamický. 

Celková daňová kvóta v Německu je nad průměrem Evropské unie. Zejména kvůli 

procesu sjednocení daňová kvóta na začátku 90. let výrazně narostla. Největší část nárůstu 

připadá na příspěvky na sociální zabezpečení, jejichţ úroveň je nejvyšší v rámci EU-15. 

Podíly přímých a nepřímých daní jsou naopak jedny z nejniţších v EU. Relativně nízký podíl 

nepřímých daní můţe být z velké části vysvětlen nízkými sazbami spotřebních daní 

a relativně nízkými daněmi ze zboţí a produkce. 

Systém zdanění zemědělství a lesnictví zahrnuje některé benefity oproti zdanění 

ostatních sektorů. Ty spočívají v pravidlech ohledně vedení účetnictví, speciálních daňových 

osvobozeních a sníţených sazbách, fixní úpravě DPH, speciálním ohodnocení majetku pro 

                                                
12

 EVJ – evropská velikostní jednotka (angl. ESU – European size unit) je využívána v klasifikačním systému 

zemědělských podniků. Vychází ze standardního příspěvku na úhradu, který odpovídá standardní hodnotě 

produkce z 1 ha dané plodiny nebo 1 ks dané kategorie zvířat po odpočtu variabilních nákladů a vyjadřuje 

ekonomický přínos jednotky produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Hodnota 

podnikového standardního příspěvku na úhradu je převedena na euro a přepočtena na EVJ podle vztahu 

1EVJ = 1200 EUR. 
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dědickou daň a niţší majetkovou daň pro ornou půdu. Za největší úlevu je povaţována 

speciální úprava v oblasti příspěvků na sociální zabezpečení (cca 88 % všech daňových úlev 

uvedených v přehledu za rok 2003). 

4.1.1 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 

Většina zemědělských podniků jsou podniky fyzických osob a daňový systém, jemuţ 

podléhá příjem většiny zemědělců, představuje tedy daň z příjmů fyzických osob. Početně 

pouze 1,4 % zemědělských podniků jsou registrovány jako obchodní společnosti, přičemţ 

většina farem právnických osob je lokalizována na východě Německa. 

Daň z příjmů je osobní daní vybíranou na federální (tj. spolkové) úrovni a plynoucí do 

spolkového rozpočtu. Daně z příjmů vycházejí obecně ze sedmi různých kategorií příjmů: 

- ze zemědělství a lesnictví, 

- z výroby a obchodu, 

- z profesionálních a nezávislých personálních sluţeb, 

- z mezd a platů, 

- z kapitálových výnosů, 

- z rent ze soukromého majetku, 

- ze specificky definovaných ostatních zdrojů. 

Příjem z prvních tří kategorií je definován jako zisk pro daňové účely. Podle německého 

daňového zákona je zisk definován jako rozdíl mezi obchodními aktivy na konci kaţdého 

daňového roku a předcházejícího daňového roku, plus výběry (například pro osobní potřebu) 

minus příspěvky (například vklad osobních prostředků do podniku). Jde o tzv. netto 

srovnávací metodu hodnocení. Pro poslední čtyři kategorie je příjem definován jako převis 

trţeb nad výdaji na získání, zajištění nebo udrţení příjmů (metoda čistého příjmů). Sazby 

daně z příjmů pro zemědělce jsou stejné jako pro ostatní fyzické osoby. Daň z příjmů 

fyzických osob je konstruována jako progresivní, sazby se v roce 2004 pohybovaly od 16 do 

45 %. 

Farmy nad hranicí zisku 30 000 €, obratu 350 000 € nebo stanovené ekonomické 

hodnoty obhospodařované zemědělské půdy
13

 nad 25 000 € jsou povinny vést standardní 

účetnictví. To se týká asi 35 % farem a tento podíl postupně narůstá. Právnické osoby, a tedy 

i všechny zemědělské podniky zaloţené jako obchodní společnosti nebo druţstva, jsou obecně 

povinny vést účetnictví a být daněny na jeho základě. 

Je-li zisk z podnikání fyzické osoby niţší neţ 30 000 € a obrat nepřesáhne 350 000 € 

a v případě zemědělské farmy je ekonomická hodnota obhospodařované zemědělské půdy 

niţší neţ 25 000 €, můţe být pro stanovení daně z příjmů zvolena metoda čistého příjmů pro 

                                                
13

 Ekonomická hodnota obhospodařované zemědělské půdy je speciální hodnota pro daňové účely, která je 

mnohem nižší než skutečná cena. 
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první tři kategorie příjmů. Za účelem omezení administrativní zátěţe malých podniků není 

vyţadováno vedení účetnictví. Pro tuto metodu je zohledňován pouze cash-flow (příjem 

mínus výdaje). Pro zemědělce jde o přechodnou moţnost stanovení příjmů pro ty farmy, které 

spadají mezi hraniční hodnoty, kdy je třeba vést účetnictví a kdy je moţné pouţít zdanění na 

základě paušálů. 

Zemědělci však mají další moţnost výhodnějšího zjednodušeného postupu pro 

stanovení zisku metodou paušálu. Tento postup můţe být pouţit u farem do výměry 20 ha, 

s tím, ţe jsou dána další omezení pro ţivočišnou výrobu (farma nemá více neţ 50 dobytčích 

jednotek) a další vedlejší aktivity, jako je lesnictví, pěstování vína, pěstování ovoce, trţní 

zahradnictví nebo ostatní speciální zemědělská produkce provozovaná na půdě, jejíţ 

ekonomická hodnota je niţší neţ 2 000 DM
14

. Tohoto systému vyuţívá stále ještě asi 50 % 

všech farem, které nemusejí vést účetnictví ani daňovou evidenci. Současná hodnota tohoto 

zvýhodnění je odhadována na cca 20 mil. € za rok. 

Tato metoda, která je určena výhradně pro zemědělské a lesnické podniky (první 

kategorie příjmů) vychází z tzv. hodnocení na jednotku. 

Metoda hodnocení na jednotku dovoluje kalkulovat daňový zisk na základě průměrného 

mnoţství určeného paušální metodou. Stanovení příjmů vychází z výměry obhospodařované 

půdy a její úředně stanovené ekonomické hodnoty – viz tabulka 6. 
 

Tab. 6 - Stanovené hodnoty zisku na hektar v Německu
Ekonomická hodnota (DM) Stanovený zisk na hektar (€)

<300 205

300-500 307

500-1 000 358

1 000-1 500 410

1 500-2 000 461

>2000 512

Pramen: AID (2004) ex Van der Veen et al. (2005)  
 

Dále jsou přičítány odděleně stanovené příjmy, pokud překročí obecné daněprosté 

minimum 1 534 €. Jde zejména o příjmy z lesnické činnosti, prodeje půdy, obchodu, sluţeb, 

a o přijaté nájemné minus nájemné placené, jakoţ i o úroky a trvalé závazky. 

Zjevnou podporou je speciální sleva na dani ze zemědělského příjmu, která v roce 2001 

činila 700 € pro svobodné, resp. 1 400 € pro ţenaté (vdané) farmáře jestliţe jejich hrubý 

příjem byl niţší neţ 32 250 € pro svobodné nebo 61 400 € pro manţelský pár (Andersen et al. 

2002). 

                                                
14

 Částka není převáděna na eura, protože jde o daňovým zákonem jednotně stanovenou ekonomickou hodnotu. 
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4.1.2 Majetkové daně 

Pravidelné daně 

Roční zdanění nemovitostí pro všechny druhy půdy a staveb je zaloţeno na ekonomické 

hodnotě vztaţené k roku 1964. Toto není specifikem pro zemědělství, a proto z toho pro 

zemědělství nevyplývá ţádná daňová úleva. Sazba daně pro zemědělskou půdu je vyšší neţ 

pro ostatní půdu. Celková daň je poměrně nízká. 

Daně z převodu majetku 

Daň z prodeje farem nebo půdy za účelem kompenzace dědiců předávajících farmu 

dědici farmy, který pokračuje v hospodaření, je niţší neţ standardní daň z prodeje půdy. Ve 

vztahu ke své trţní hodnotě jsou půda a stavby obecně subjektem niţší sazby dědické daně.  

4.1.3 Systém sociálního zabezpečení 

Specifický systém sociálního zabezpečení zemědělců představuje v Německu daleko 

významnější podporu zemědělství neţ daňové úlevy. Speciální systém je zaveden pro 

farmáře, jejich manţele nebo manţelky a rodinné členy pracující na farmě (avšak nikoliv pro 

ostatní zemědělské pracovníky). Systém zahrnuje starobní penze a zdravotní a úrazové 

pojištění. Jako sociální opatření ke zmírnění strukturálních změn v zemědělství
15

 spolková 

vláda dotuje příspěvky na sociální zabezpečení aktivních farmářů. Dále jsou poskytovány 

dotace na doplňkové benefity pro ostatní zemědělské pracovníky, avšak tyto mají mnohem 

niţší důleţitost ve srovnání s jinými spolkovými dotacemi. 

4.1.4 Ostatní daně 

Farmáři mohou vyuţívat systém jednotné sazby daně z přidané hodnoty, který je 

povaţován za zvýhodňující. Reţim DPH je zjednodušen pro širokou většinu (více neţ 90 %) 

všech farem, ale podpůrný prvek tohoto zjednodušení se zdá být poměrně nízký. 

Paliva pro zemědělské vyuţití jsou daněna niţší sazbou a zemědělská vozidla 

nepodléhají silniční dani. Zemědělská vozidla jsou pouze zřídka pouţívána na veřejných 

silnicích, na jejichţ údrţbu a budování je tato daň určena. 

4.1.5 Stanovení celkové hodnoty daňových výdajů (úlev) 

Spolkové úřady provádějí odhady rozpočtového dopadu daňových úlev a opatření 

v sociálním zabezpečení v zemědělském sektoru - viz tabulka 7. 
 

                                                
15

 V důsledku rychlého snižování počtu pracovníků v zemědělství dochází ke změně poměru aktivních 

a penzionovaných zemědělců, kdy na jednoho aktivního zemědělce připadá stále více zemědělských 

důchodců. 
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Tab. 7 - Rozpočtový efekt daňových opatření včetně příspěvků

 na sociální zabezpečení pro zemědělský sektor v Německu

(údaje za rok 2003)
Daňový výdaj mil. €

Úlevy na dani z příjmu 72,0

Osvobození od silniční daně 90,0

Úleva na dani z paliv 360,0

Schéma starobních penzí pro zemědělce 2 337,9

Schéma zdravotního pojištění pro zemědělce 1 202,7

Schéma úrazového pojištění pro zemědělce 250,0

Schéma doplňkového pojištění pro zemědělské pracovníky 14,6

Součet 4 327,2

Pramen: 19th Federal Report on Subsidies of 1 October 2003 Federal German Parliament

printed matter 15/1635 (ex OECD 2005)  
 

4.2 Francie 

V roce 2003 bylo ve Francii asi 566 tis. zemědělských podniků o velikosti aspoň jedné 

EVJ, které hospodařily na 27,7 mil. ha z. p. a zaměstnávaly více neţ 900 000 AWU (do roku 

2005 došlo k poklesu na 844 tis. AWU (OECD 2008)). Průměrná výměra půdy podniku činila 

48,9 ha. Počet podniků poklesl proti roku 2000 o deset procent. Pouze 15 % farem je větších 

neţ 100 ha, naopak 22 % podniků je menších neţ 5 ha. Většina farem (81 %) je 

specializovaných, hlavními produkty jsou zrniny, víno, mléko a maso. 

Daňová kvóta ve výši cca 44 % (2006) je ve Francii vysoce nad průměrem EU. 

4.2.1 Zdanění příjmů 

Subjektem daně z příjmů je domácnost, kterou tvoří manţelé a jejich neprovdané 

(neţenaté) děti do 18 let věku (ANDERSEN et al. 2002). Sazby daně z příjmů jsou 

progresivní, v nejvyšší příjmové kategorii dosahují 48 %. Daň z příjmů rozlišuje sedm 

kategorií příjmů a jednou z kategorií je příjem ze zemědělství. 

Systém zdanění zemědělského příjmu zahrnuje tři hlavní daňové reţimy a četné 

alternativy diferencované podle zemědělského příjmu a jeho struktury (pro lesnictví je 

oddělený systém). Pouţití konkrétního daňového reţimu se odvíjí především od dosaţeného 

obratu (příjmů), včetně podpor a úlev, kalkulovaného za dva roky. Farmáři a zemědělské 

podniky s dvouletým průměrným obratem nad 350 000 € a ti, kteří se i při niţším obratu 

rozhodli dobrovolně pro schéma normálního zdanění, jsou daněni v normálním reţimu (réel 

normal). Ten vychází z účetnictví a je zaloţen na stejném stanovení zisku, jaké je pouţíváno 

v obchodě a průmyslu. Tímto reţimem je daněno asi 20 % zemědělců. 

Na opačném konci stupnice je reţim paušálního zdanění (régime du forfait collectif), 

kterým jsou daněny zisky malých farem a který je jimi vyuţíván častěji neţ zdanění na 

základě skutečných příjmů. Tento systém mohou vyuţívat farmáři a zemědělské podniky 

s obratem menším neţ 76 000 €. Tento systém se také pouţívá pro začínající zemědělce 
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v prvních dvou letech. Platba je jednorázová a kombinuje dva prvky: celkové údaje na úrovni 

departementu (se zohledněním různých druhů produkce a struktury farem) a individuální 

údaje producentů pokud jde o výměru půdy, počet zvířat apod. Většina francouzských 

farmářů (cca 60 %) platí daň z příjmů v tomto reţimu. 

Třetí, zjednodušený reţim zdanění (réel simplifié) je povinný pro farmáře s příjmy mezi 

76 000 aţ 114 000 €. Je také přístupný těm farmářům, kteří se rozhodli k neúčasti v paušálním 

systému a mají obrat do 350 000 €. Benefity zahrnují zjednodušené vedení administrativy 

a méně obtíţné účetnictví. Na tento reţim připadá 20 % případů. 

Zdanitelný zemědělský příjem můţe vycházet v paušálním systému níţ nebo výš, neţ 

jak by vyplynul z účetnictví. To závisí na typu farmy, její velikosti a podílu pronajaté půdy. 

V roce 2002 byla zavedena moţnost vyuţití vyrovnávacího mechanismu, přičemţ ze 

základu daně mohou být odečteny úspory aţ do částky 21 300 € za rok. To dovoluje 

farmářům, kteří jsou zdaňováni na základě dosaţeného zisku, odečíst jako náklad platby 

uloţené na zvláštní účet k vyuţití v případě nepředvídatelných problémů v důsledku 

klimatických nebo rodinných podmínek nebo výrazného poklesu příjmů. Čerpaná částka 

z tohoto účtu je při takovém jejím uţití zdaňována. 

Mladí farmáři, kteří začínají hospodařit, mohou po dobu pěti let svůj zdanitelný 

zemědělský příjem redukovat o 50 % za podmínky, ţe jsou zdaňováni na základě svého 

účetnictví. Stejnou moţnost mají i začínající obchodníci a řemeslníci. Dále ti farmáři, kteří si 

účetnictví nechávají vést externě, mají 20 % daňovou úlevu, coţ se týká všech podnikatelů 

a není to tedy specifickou úlevou pro zemědělství. 

4.2.2 Majetkové daně 

Pravidelné daně 

Nemovitý majetek je subjektem majetkové daně, která je vybírána místními úřady 

a připadá regionu, departementu a obci. Daň z půdy vychází z její ekonomické hodnoty. 

V souvislosti s reformou SZP byly podíly daně z půdy, na níţ nebyly postaveny budovy
16

, 

postupně zrušeny, a to podíly určené pro region od roku 1993 a podíly určené pro 

departement od roku 1997 (HELLIO, THILL 2002). Vláda zabezpečuje kompenzaci lokálním 

úřadům dotčeným touto úlevou. 

V případě přírodní pohromy (např. sucho v roce 2003) je poskytována úleva z daně 

z půdy, a to pro vlastníky nezastavěné půdy. 

                                                
16

 Tj. zejména zemědělská půda. 
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Převodní daně 

Dědic farmy, který musí kompenzovat další spoludědice, můţe ocenit půdu zhruba 

poloviční cenou oproti její trţní hodnotě. 

4.2.3 Systém sociálního zabezpečení 

Ve Francii je samostatný systém sociálního zabezpečení pro farmáře, jejich rodiny 

a zemědělské dělníky označovaný zkratkou MSA (Mutualité Sociale Agricole). Systém 

pokrývá zejména zdravotní pojištění a penzijní pojištění. Placené příspěvky jsou 

odpočitatelnou poloţkou při zdanění příjmů. Ze státního rozpočtu byl tento systém v letech 

1999 a 2000 dotován asi 42 % veškerých rozpočtových vydání do francouzského zemědělství. 

Příspěvky zemědělců pokrývají pouze 18 % výdajů systému sociálního zabezpečení 

zemědělců. Podobné systémy však vyuţívají ve Francii i jiné profesní skupiny, a to rybáři, 

horníci a ţelezničáři. 

Odhad celkové výše daňových úlev pro zemědělství v roce 2000, zveřejněný 

francouzským ministerstvem hospodářství, financí a průmyslu, uvádí 1 895 miliónů €, z toho 

úleva z daně na pohonné hmoty činila 984 mil. € a úleva v důsledku redukce místních daní 

z majetku představovala 304 miliónů €. 

4.3 Polsko 

Polské zemědělství je významným producentem zemědělských komodit. Pokud jde 

o produkci ţita, zaujímá první místo na světě. V rámci Evropské unie potom zaujímá první 

místi i v produkci brambor, významné postavení má dále produkce cukrovky, prasat a mléka, 

důleţitá je i produkce ovoce (jablka, jahody, maliny, rybíz) a zeleniny (cibule, zelí, květák). 

Pro české zemědělství je významným konkurentem. Daňový systém uplatňovaný pro polské 

zemědělství vykazuje významná specifika, a to jak proti České republice, tak i ostatním 

státům EU. To souvisí s historickým vývojem polského zemědělství, jeho podnikovou 

strukturou, charakterizovanou velkým počtem (1,9 miliónu) farem a relativně malou 

průměrnou výměrou (8 ha) zemědělské půdy na jednu farmu. Polsko vykazuje v rámci 

Evropy mimořádně vysoký podíl osob pracujících v zemědělství. Protoţe tyto skutečnosti 

ovlivňují konkurenční postavení polských zemědělců, musí být tomuto jevu věnována 

zvýšená pozornost. Systém zdanění polských zemědělců prezentovala např. PARLINSKA 

(2008). 

4.3.1 Daň z příjmů 

Daň z příjmů fyzických osob jsou v Polsku povinni platit pouze ti zemědělci, kteří se 

zabývají některou ze specifických vybraných činností, jako je například skleníkové 

hospodářství, produkce drůbeţe, produkce hub, včelařství, velkochov prasat, produkce 

koţešinových zvířat nebo chov bource morušového. Tyto specifické zemědělské produkty 
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vyrábí pouze cca 2-5 % zemědělců, coţ znamená, ţe rozhodující většina polských zemědělců, 

jako jedněch z mála zemědělců v EU, neplatí daň z příjmů. Rovněţ v případě čerpání dotací 

z EU z nich polští zemědělci nemusejí odvádět ţádné daně. 

4.3.2 Zemědělský fond sociálního zabezpečení (KRUS) 

Polští zemědělci vyuţívají Zemědělský fond sociálního zabezpečení (KRUS). Původně 

byl vytvořen k tomu, aby zajišťoval výplatu starobních důchodů pro zemědělce. Příspěvky 

placené farmáři představují pouze malou část příjmů fondu. Více neţ 90 % peněz jde do 

fondu přímo ze státního rozpočtu. Všichni Poláci, kteří vlastní více neţ 1 hektar zemědělské 

nebo lesní půdy, se mohou registrovat u KRUS místo v normálním systému sociálního 

zabezpečení (ZUS). Příspěvky do KRUS jsou niţší neţ v případě ZUS, třebaţe zemědělci 

dostávají podobné benefity s ohledem na zdravotní péči a sociální standard. Avšak některé 

benefity, například penze, jsou v systému KRUS niţší. K 31. 12. 2004 bylo v systému KRUS 

registrováno více neţ 1,54 mil. osob. Tento systém silně zatěţuje polský rozpočet, proto je 

snahou současné vlády prosadit reformu a příspěvky na sociální pojištění diferencovat 

v závislosti na velikosti hospodářství, a ve druhé etapě v závislosti na zisku zemědělců. To by 

mělo motivovat zemědělce k zavádění účetnictví s tím, ţe později by i zemědělci platili daň 

z příjmů (CVRČEK, 2008). 

4.3.3 Majetkové daně 

Nemovitosti jsou předmětem místní daně. Daňový základ vychází u budov z podlahové 

plochy, u půdy z její výměry. Zemědělská půda je vyjmuta z daně z nemovitosti a je 

předmětem zemědělské daně. Zemědělské dani podléhá půda pro pěstování plodin, která 

převyšuje výměru jednoho hektaru. Výpočet daně vyuţívá koeficienty v závislosti na 

úrodnosti půdy, rozlišuje mezi ornou půdou a loukami a pastvinami, jsou stanoveny čtyři zóny 

v závislosti na ekonomických a produkčně klimatických podmínkách, deset tříd vyuţití 

a čtrnáct tříd půdních typů. Zařazení půdy je určeno polským ministerstvem financí. Většina 

orné půdy je průměrné kvality. Nejvyšší moţná zemědělská daň z 1 hektaru nejúrodnější půdy 

činila v roce 2007 88,8 PLN (asi 22,2 €) za rok. Farmáři mohou být v některých případech od 

daně osvobozeni. Například farmář, který zvýší výměru svého podniku aţ na 100 ha, můţe 

být po dobu pěti let zproštěn povinnosti platit daň z půdy. Půda niţší kvality je rovněţ 

zproštěna daňové povinnosti, coţ se týká zhruba jedné třetiny výměry orné půdy. 

Převod majetku, pokud jde o dědění nebo darování půdy a staveb pro zemědělství, 

nepodléhá dani. Převod zemědělských obytných budov nepodléhá normální dědické dani 

pouze tehdy, pokud dědic není vlastníkem jiného rezidenčního majetku a prohlásí, ţe zděděné 

bydlení bude vyuţívat po dobu nejméně pěti let. 



37 

4.4 Rakousko 

V Rakousku je asi 152 tis. zemědělských podniků produkujících obilniny, brambory, 

cukrovku, víno, ovoce, mléko, skot, prasata, drůbeţ a případně také dřevo, hospodařících na 

cca 2,9 mil. ha půdy. Zemědělství tradičně provozují po generace rodinné farmy a ochrana 

jejich přirozených ţivotních podmínek je dlouhodobě významným tématem rakouské 

zemědělské politiky. 

4.4.1 Zdanění příjmů 

Individuální daň z příjmů má progresivní sazby aţ k maximu 50%. Čistý příjem ze 

zemědělství a lesnictví se stanoví odečtením nákladů od hrubých příjmů. Nízkopříjmové 

farmy nemusejí vést účetnictví, postačuje pouze vedení evidence příjmů. Účetnictví je 

povinné pokud obrat přesáhne 400 000 € v kaţdém ze dvou po sobě jdoucích let. To rovněţ 

platí pro zemědělské a lesnické podniky, jestliţe jejich jednotně stanovená hodnota 

(Einheitswert) k 1. lednu přesáhne 150 000 €. Jednotně stanovená hodnota je hodnotou 

zjištěnou pro daňové účely na základě zákona o oceňování, která vyjadřuje produkční 

kapacitu zemědělského nebo lesnického subjektu, a je kalkulována podle ustanovení 

oceňovacích pravidel. Je podstatně niţší neţ trţní hodnota podniku. 

Velmi specifický daňový reţim se pouţívá ke zdanění individuálních příjmů ze 

zemědělství a lesnictví. Daňoví poplatníci zdaňovaní na základě evidence příjmů mohou ţádat 

o následující paušální schéma: 

- Podniky, jejichţ jednotně stanovená hodnota se pohybuje mezi 65 000 € aţ 150 000 €, 

mohou od obchodních příjmů (včetně DPH) odečíst 70 % jako výdajový paušál. Jde 

o tzv. částečnou paušalizaci (Teilpauschalierung). 

- Jestliţe jednotně stanovená hodnota nepřesáhne 65 000 €, nejsou příjmy ani výdaje pro 

stanovení daně relevantní. Namísto toho tvoří základ pro daň z příjmů jednotně 

stanovená hodnota a pro zdanění se pouţívají tři paušální sazby – jde o tzv. plnou 

paušalizaci (Vollpauschalierung): 

 37 %, jestliţe jednotně stanovená hodnota nepřesáhne 15 000 €, 

 41 %, jestliţe jednotně stanovená hodnota přesahuje 15 000 € a je menší neţ 

36 500 €, 

 45 %, jestliţe jednotně stanovená hodnota přesahuje 36 500 € a je menší neţ 

65 000 €. 

Odhaduje se, ţe více neţ 90 % zemědělských a lesnických podniků vyuţívá tento 

preferenční systém zdanění. 

V rakouském zemědělském sektoru se uplatňují i druţstva (Genossenschaften), a to 

především za účelem pomoci podnikání svých členů - jednotlivých zemědělců (např. 

odbytová). Jejich příjem je zdaňován jako příjem ostatních právnických osob. Daň činila do 

roku 2004 34 %, od roku 2005 klesla na 25 %. 
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4.4.2 Majetkové daně 

V zemědělství a lesnictví jsou uplatňovány daně z půdy a daně ze zemědělských 

a lesnických podniků bez specifických opatření pro zemědělství. Protoţe systém vychází 

z jednotně stanovené hodnoty (Einheitswert), která je specifická pro zemědělskou půdu, nelze 

v tomto směru provádět srovnání s ostatními sektory. 

Zisky z prodeje podniku nebo částí podniku jsou daněny jako řádný příjem. Dědická 

a darovací daň obsahuje daňové úlevy pro zemědělství, ale principiálně se neodlišuje od 

zdanění převodů ostatního majetku. 

4.4.3 Příspěvky na sociální zabezpečení 

Zemědělci a jejich rodiny spadají do sektorově specifického schématu sociálního 

zabezpečení organizovaného na spolkové úrovni (Sozialversicherungsanstalt der Bauern – 

SVB). Systém zahrnuje zdravotní úrazové a penzijní pojištění. Zemědělci pouţívající paušální 

sazby platí příspěvky na sociální zabezpečení na základě jednotně stanovené hodnoty svého 

podniku. Penzionovaní farmáři, kteří předali svoje farmy nástupcům, jsou systémem rovněţ 

zabezpečeni. Podobné systémy existují i pro jiné společenské skupiny (ţelezničáře, horníky, 

notáře), a proto OECD nezařazuje tuto úpravu sociálního zabezpečení mezi úlevy pro 

zemědělce. 

Sociální pojištění prostřednictvím SVB je povinné. Příspěvky na sociální zabezpečení 

placené zemědělci nejsou dostatečné na úhradu nákladů na sociální benefity pro zemědělce 

a jejich rodiny. Rozdíl je pokryt ze státního rozpočtu, coţ platí jak pro SVB, tak i pro jiné 

fondy zabezpečující starobní penze jiných skupin obyvatel. 

4.4.4 Ostatní daně 

Daň z přidané hodnoty 

Všichni farmáři, kteří jsou plátci daně na základě svých příjmů, mohou ţádat o běţné 

schéma DPH. Běţná sazba DPH činí 20 %. Pro zemědělství a lesnictví jsou však mimoto 

zavedena i další speciální opatření. Daňoví poplatníci, kteří si zvolili paušální systém zdanění 

příjmů, mohou platit DPH s průměrnou sazbou 10 %, a to jak ze vstupů, tak z výstupů. Zde 

není poţadováno ţádné vedení evidence a daňový úřad nevytváří ţádný daňový výměr. 

Speciální sazba 12 % je aplikována pro prodej zemědělských komodit mezi podniky. Např. 

farmář, který prodá dobytek obchodníkovi s dobytkem, musí fakturovat transakci se sazbou 

DPH 12 %, kterou potom můţe obchodník započítat proti své splatné dani. Stejná sazba DPH 

platí i pro prodej vína z vlastní produkce (EUROPEAN COMMISSSION 2009). 

Daň z pojištění 

Daň z pojištění je specifickou daní uplatňovanou v některých zemích, v českém 

daňovém systému není obsaţena. V Rakousku jsou k této dani pro zemědělství stanoveny 
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specifické daňové úlevy. V krupobitním pojištění je rakouským zákonem o dani z pojištění 

stanovena daň ve výši 0,2 promile z pojistné částky pojištěných plodin (stejná daň 

z krupobitního pojištění je stanovena i v Německu podle německého zákona o dani 

z pojištění). 

Daň z motorových vozidel 

Motorová vozidla pouţívaná výhradně na farmách jsou od daně osvobozena. 

Daň z minerálních olejů 

Od roku 2005 je vracena daň z nafty vyuţité v zemědělství. Toto opatření bylo 

zavedeno za účelem zlepšit konkurenceschopnost rakouských zemědělců. 

4.5 Spojené státy americké 

V USA je nejdůleţitějším daňovým zvýhodněním v oblasti daně z příjmů moţnost vést 

pouze evidenci příjmů a výdajů (cash accounting) namísto účetnictví a moţnost odpočtu 

některých investičních nákladů. Sníţená daň ze zemědělských nemovitostí v rámci státních 

a místních daní z majetku je rovněţ významným daňovým výdajem (úlevou). 

4.5.1 Daň z příjmů 

Ve stávající struktuře daně z příjmů můţe zemědělské podnikání v závislosti na tom, jak 

je organizováno, podléhat federální dani z příjmů fyzických osob (individual income tax) 

nebo dani z příjmů právnických osob (corporate income tax). Většina zemědělců v USA 

podléhá dani z příjmů fyzických osob. Daň z příjmu je vybírána na federální a na státní úrovni 

Ve většině států je způsob stanovení výše příjmu stejný jako na federální úrovni. Podnik 

daněný na federální úrovni jako právnická osoba je obvykle takto daněn i na státní úrovni. 

Rozlišují se následující formy podnikání: 

C Corporation (akciová společnost) - organizace daněná jako samostatná jednotka daní 

z příjmů právnických osob. Některé větší podniky mohou vydávat obchodovatelné akcie. 

Dividendy jsou předmětem jak daně z příjmů právnických osob tak v případě individuálních 

drţitelů daně z příjmů fyzických osob. 

Cooperative (druţstvo) - druţstvo farmářů je organizace, která je vlastněna, financována 

a řízena individuálními farmáři nebo skupinami farmářů, kteří vyuţívají jejích sluţeb. Příjmy 

jsou distribuovány jednotlivým členům a jsou daněny na individuální úrovni. 

S Corporation - malá obchodní společnost, ve které podílníci mohou zvolit moţnost 

rozdělení příjmů pro sebe a příjmy jsou potom daněny na individuální úrovni. Tato forma 

společnosti je limitována jak počtem, tak typem podílníků. 

Partnership – sdruţení bez právní subjektivity, jehoţ příjmy jdou individuálním 

partnerům a na úrovni sdruţení nedochází k ţádnému danění. 
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Limited Liability Company – společnost s ručením omezeným je samostatným právním 

subjektem, který má některé důleţité charakteristiky korporace, ale jeho příjem můţe být 

rozdělen mezi vlastníky a daněn individuálně (taxation on pass-through basis). 

Sole Proprietorship – osobní společnost, jejíţ příjem je daněn jako příjem fyzické 

osoby, pokud ji vlastník nezmění ve společnost s ručením omezeným a nezvolí moţnost být 

daněn jako právnická osoba. 

Pro výpočet daně z příjmů si mohou farmáři (s výjimkou akciových společností – 

C Corporations) vybrat, zda budou daněni jako právnické nebo fyzické osoby, svou volbou 

jsou potom vázáni po dobu pěti let. Příjem ze zemědělského podnikání je aţ na drobné rozdíly 

daněn jako příjem z ostatní podnikatelské činnosti. 

Národní dotace na ochranu půdy, spodních vod nebo ţivotního prostředí, péči o divoká 

zvířata nebo lesy jsou pro farmáře někdy příjmem osvobozeným od daně. Spotřeba vlastních 

zemědělských produktů rodinou farmáře je osvobozena od daně a s tím spojené náklady 

nejsou odečitatelnou poloţkou. 

Samostatně hospodařící farmáři a sdruţení farmářů si mohou zvolit stanovení daně na 

základě tříletého průměrného příjmů, coţ je moţnost určená pouze farmářům a jejich příjmům 

ze zemědělské činnosti. Farmy organizované jako právnické osoby tuto moţnost nemají. 

Existuje moţnost výběru metody systému účetnictví: účetnictví (accrual accounting), 

evidence příjmů a výdajů (cash accounting) aj. Hlavní výhoda vyuţití evidence příjmů 

a výdajů souvisí s časovým rozloţením příjmů a výdajů v různých daňových letech. Vyuţití 

evidence příjmů a výdajů u právnických osob je limitováno hrubým příjmem pod 1 mil. USD. 

U rodinných farem je limitem zdanitelný hrubý příjem do 25 mil. USD. Moţnost výběru 

účetní metody není opatřením určeným pouze pro zemědělství. 

4.5.2 Majetkové daně 

Pravidelné daně 

Roční daně z majetku jsou zcela v kompetenci jednotlivých států a obcí a jsou proto 

velmi různé. Hodnota zemědělského majetku bývá pro účely zdanění odvozena na základě 

produkční schopnosti, a je zpravidla niţší neţ jeho trţní hodnota. 

Zdanění převodů majetku 

Federální dědická a darovací daň pouţívá unifikovanou strukturu sazeb a kumulovaný 

celoţivotní kredit k darům a transferům peněz a ostatního majetku. Progresivní sazba se 

uplatňuje nad prahovou hodnotou. Jsou tři dodatečná pravidla, která redukují darovací 

a dědickou daň pro malé rodinné podniky: speciální způsob hodnocení ceny zemědělské půd, 

odpočty pro rodinné podniky a placení dědické daně ve splátkách. 



41 

4.5.3 Příspěvky na sociální zabezpečení 

Federální daňový systém zahrnuje rovněţ daně na sociální zabezpečení, placené jak 

zaměstnanci, tak samostatně výdělečnými osobami. Pravidla této daně jsou pro farmáře stejná 

jako pro ostatní samostatně výdělečné osoby. Daně na sociální zabezpečení zahrnují dvě 

sloţky, a to důchodové zabezpečení a zdravotní pojištění. 

4.5.4 Ostatní daně 

Spotřební daně jsou stanoveny na úrovni jednotlivých států a obcí a proto jsou v rámci 

USA velmi rozdílné. Daň z nafty je rovněţ státní daní, federální vláda současně na naftu 

uvaluje i spotřební daň. Nafta pouţívaná na farmě pro zemědělské účely je od daně plně nebo 

zčásti osvobozena. 

Pro rok 2002 poskytly USA OECD údaje s kvantifikací daňových výdajů pro 

zemědělství, které činily celkem 4 874 miliónů USD, z toho úlevy na dani z příjmů 

2 489 miliónů USD a úlevy na dani z nafty 2 385 miliónů USD. Celková úroveň podpory 

producentů (PSE) byla v tomto roce stanovena na 39 559 miliónů USD, coţ znamená, ţe 

daňové úlevy představovaly více neţ 12 % celkové úrovně podpory producentů. 

4.6 Austrálie 

Austrálie je významnou zemědělskou zemí, jejíţ zemědělská politika se výrazně 

odlišuje od zemědělské politiky Evropské unie (procento podpory producentů PSE v letech 

2005-2007 představovalo dle údajů OECD v Austrálii 5 % z hrubých zemědělských příjmů, 

zatímco v EU 29 % a v USA 12 %). Australský svaz je federací a sestává z šesti států a dvou 

teritorií. Zhruba tři čtvrtiny daňového příjmů připadají na federaci. Federální daně jsou z 82 % 

tvořeny daněmi z příjmů. Daň ze zboţí a sluţeb (Goods and services tax - GST) není součástí 

příjmů federace, ale jde do rozpočtů jednotlivých států. V zásadě odpovídá dani z přidané 

hodnoty. 

Australské ministerstvo financí kaţdoročně zveřejňuje zprávu o daňových výdajích 

(úlevách) Tax Expenditure Statement. Zpráva člení daňové výdaje do jednotlivých skupin, 

coţ umoţňuje jejich podrobnou kvantifikaci. Pro zemědělství jsou nejvýznamnější úlevy 

v oblasti daní z příjmů. 

V Austrálii nejsou zavedeny příspěvky na sociální zabezpečení. 

4.6.1 Daňové úlevy v oblasti daní z příjmů 

Vyrovnávací systém daně z příjmů pro producenty v primárním sektoru 

Producenti v primárním sektoru si mohou zvolit metodu placení daně z příjmů 

vycházející z jejich průměrného příjmu za předcházejících pět let. To představuje úlevu, 

protoţe úspory vzniklé v důsledku placení niţší daně v letech s vysokým příjmem převaţují 

nad zvýšenými platbami daně v letech s nízkým příjmem. Farmáři mohou k tomuto 
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vyrovnávacímu systému daně z příjmů vyuţívat i schéma tvorby úloţek pro vyuţití v méně 

příznivých letech (Farm Management Deposit Scheme - FMD). To umoţňuje farmářům uloţit 

v příznivých letech část prostředků z příjmů před zdaněním a tyto prostředky vyuţít 

v nepříznivých letech. Výše úloţky i výběru je limitována minimem 1 000 australských 

dolarů (AUD) za rok a maximální objem FMD můţe být 300 000 AUD. Účet FMD můţe být 

otevřen pouze u autorizované finanční instituce. Toto schéma je mezi australskými farmáři 

velmi populární. 

Specifickou úlevou pro australské chovatele ovcí je moţnost odkladu zdanění příjmů 

z dvojího střihu vlny, pokud je z důvodů sucha, poţáru nebo záplav nutné uspíšit stříhání 

vlny. V takovém případě můţe chovatel zvolit moţnost uvést příjem z prodeje vlny z takto 

uspíšeného střihu k příjmům následujícího roku. 

Rozprostření náhrad z pojistného plnění za škody na zvířatech v důsledku katastrof, 

např. sucha, poţáru záplavy nebo nákazy a příjmů v souvislosti s nařízenou likvidací dobytka 

je umoţněno ve stejných dílech v období pěti let. Farmáři se mohou rozhodnout odloţit 

zdanění takového příjmů do období následujících pěti let po roce likvidace zvířat, nebo 

rozloţit tento příjem do roku likvidace a následujících čtyř let. Pokud došlo k likvidaci zvířat 

v důsledku brucelózy nebo tuberkulózy, je toto období moţné prodlouţit na dobu aţ deseti let. 

Hodnocení příjmů v důsledku přirozeného přírůstku počtu zvířat 

Farmář si můţe zvolit specifický způsob hodnocení přirozeného přírůstku hodnoty 

dobytka. Zvířata získaná přirozeným přírůstkem, tj. nově narozená zvířata, mohou být 

oceněna v nákladech, nebo trţní prodejní cenou, anebo reprodukční hodnotou. Jestliţe se 

hodnota stanovuje nákladově, můţe daňový poplatník pouţít skutečné náklady nebo náklady 

stanovené dle předpisů, které bývají niţší neţ skutečné náklady produkce, z čehoţ vyplývá 

daňová úleva. 

Uplatnění nároků na odpočty 

Existuje několik schémat umoţňujících producentům v primární sféře uplatnit nároky na 

odpočty v případě různých investičních nákladů, jako například na zavlaţování, zúrodňování 

půdy, zavádění telefonních linek a elektřiny apod. 

Daňové úlevy ze spotřební daně z vína 

Daňové úlevy ze spotřební daně z vína jsou poskytovány malým vinařům při prodeji 

vína ve sklepě, poštovních objednávkách a přes internet. Maximální sleva činí 14 % ze 

zdanitelné hodnoty a je poskytována pro všechny uvedené prodeje vína do objemu 

300 tis. AUD za rok. Sleva klesá aţ na nulu při objemu prodejů nad 300 tis. AUD aţ do 

580 tis. AUD. V roce 2004 byl tento systém změněn tak, ţe sleva je poskytována na prodej 

vína v objemu prvních 290 tis. AUD za rok kaţdému producentu. Úleva má podporovat 

rozvoj vinařství a zejména malé regionální australské vinaře. 
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Celkový objem daňových výdajů pro zemědělství činil ve fiskálním roce 2003-2004 

více neţ 560 mil. AUD. 

5 DAŇOVÁ ZÁTĚŢ A SITUACE ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Srovnáváme-li situaci zdanění zemědělství v České republice se situací v ostatních 

sledovaných zemích (OECD 2005; VAN DER VEEN et al. 2007), lze dojít k závěru, ţe řada 

popsaných daňových úlev zjištěných v zahraničí je nějakou formou zahrnuta i do českého 

daňového systému. 

V České republice, na rozdíl od některých zemí, neexistuje ţádný separátní daňový 

systém pro zemědělce ani separátní systém sociálního zabezpečení. Výraznou odlišností 

českého zemědělství je jeho duální struktura, kde rodinné farmy obhospodařují pouze o něco 

více neţ jednu čtvrtinu výměry zemědělské půdy. Ve většině zemí OECD takové farmy 

zaujímají rozhodující postavení ve struktuře zemědělství, a pokud jsou diskutovány otázky 

zemědělské politiky a ekonomiky, je rozhodující pozornost věnována právě těmto rodinným 

farmám. V souvislosti s tím není pro české zemědělství aktuální otázkou zdanění farmářů, 

kteří nevedou evidenci příjmů
17

. 

5.1 Daňový systém České republiky 

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům 

většiny vyspělých zemí, zejména evropských. Podíl daňových příjmů z nepřímých daní se v 

České republice (stejně jako ve většině států světa) v posledních letech zvyšuje a převyšuje 

příjmy z přímých daní (viz graf 1). 
 

                                                
17

 V České republice není pro účely zdanění příjmů zemědělců využíván způsob založený na paušálech dle 

výměry obhospodařované půdy. 
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Graf 1 - Daňové příjmy v ČR z přímých a nepřímých daní v letech 2004-2008
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Oblast správy daní je upravena zákonem č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. 

5.1.1 Přímé daně 

Oblast daní z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daň z příjmů 

fyzických osob měla od roku 2000 do roku 2005 jednotnou základní sazbu ve výši 15 % (viz 

příloha 4). Dle daných daňových pásem se pak tato základní sazba zvyšovala na 20, 25, resp. 

32 % pro příjmy nad 312 000 Kč/rok. V roce 2006 a 2007 byla základní sazba sníţena na 

12 % a následně v roce 2008 byla zrušena daňová pásma a byla ustanovena jednotná daň pro 

FO ve výši 15 %
18

. Vypočítává se ze základu daně sníţeného o odčitatelné poloţky. Daní jsou 

zatíţeny příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Daň zaměstnanců je 

strhávána zaměstnavatelem, osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy a kaţdoročně 

podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů. Kaţdý plátce daně si můţe od daně 

odečíst řadu slev na dani (např. základní slevu na poplatníka, či slevu na manţelku). 

Dividendy a úrokové příjmy jsou zdaněny 15 % sráţkovou daní. 

Daň z příjmů právnických osob byla stanovena od roku 2000 do roku 2003 ve výši 

31 %. Od roku 2003 dochází k postupnému sniţování daňové sazby (viz příloha 4). Aktuální 

sazba daně z příjmu PO pro rok 2009 je stanovena na 20 %. Investiční fondy a investiční 

společnosti podléhají niţší sazbě daně ve výši 5 %. Právnické osoby platí v běţném roce 

                                                
18

 Od roku 2008 není pojistné na zdravotní a sociální pojištění daňově položkou odpočitatelnou ze základu 

daně. 
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zálohu daně a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů. Kaţdý 

plátce daně si můţe vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným odpisováním majetku, přičemţ 

doba odpisování se pohybuje mezi třemi a padesáti lety v závislosti na typu majetku. 

V případě rozsáhlých nových investic lze získat aţ desetileté daňové prázdniny. 

V roce 2005 došlo ke zkrácení dob odpisování u movitého majetku, byla zrušena 

moţnost odečíst od základu daně tzv. reinvestiční odpočet ve výši 10-20 % z hodnoty nově 

pořízeného dlouhodobého majetku. Nově byla zavedena moţnost od základu daně odečíst 

100 % nákladů vynaloţených v daném zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu 

a vývoje, které mají podobu experimentálních či teoretických prací, projekčních či 

konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu 

produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosaţených prostřednictvím projektů 

výzkumu a vývoje. 

Daň z nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Touto daní 

jsou zatíţeny pozemky a budovy. V případě pozemků je základem daně buď výměra 

pozemku, nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na způsobu vyuţití pozemku. Pro výpočet 

daně je rovněţ podstatný koeficient, který se odvíjí od umístění pozemku
19

. V případě staveb 

je základem daně zastavěná plocha, sazba závisí na uţití stavby. Roli opět hraje koeficient 

odvozený od lokalizace stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. 

Silniční daní (zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční) jsou zatíţena pouze vozidla, která 

jsou pouţívána nebo určena k podnikání. Vozidla pouţívaná výlučně pro osobní potřeby jsou 

od daně osvobozena. Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky. V případě 

osobních vozidel závisí výše daně na zdvihovém objemu motoru vozidla, zatímco v případě 

nákladních vozidel na počtu náprav a celkové hmotnosti. Zákon stanoví také zvláštní poplatek 

za uţívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla uţívající dálnice bez ohledu na to, 

zda jsou tato vozidla uţívaná pro účely podnikání nebo pro osobní potřebu. 

Sazby dědické a darovací daně (zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací 

a dani z převodu nemovitostí) se pohybují od 1 do 40 % a jejich výše je stanovena v závislosti 

na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo obdarovaným). Dědictví 

a dary mezi dětmi a rodiči a dalšími osobami zařazenými do první a druhé příbuzenské 

skupiny dani nepodléhají. 

Sazba daně z převodu nemovitostí je stanovena ve výši 3 %. Daňovým základem je buď 

cena nemovitosti zjištěná na základě posudku, nebo skutečná prodejní cena, a to ta vyšší 

z těchto dvou cen. Daň platí převodce (prodávající). 

Zákony dále stanoví řadu správních a místních poplatků. 

                                                
19

 Od roku 2009 bylo umožněno místním samosprávám upravovat tyto koeficienty. 
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5.1.2 Nepřímé daně 

Daň z přidané hodnoty se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a je 

harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá jí naprostá většina 

zdanitelného plnění v České republice i zboţí z dovozu. Základní sazba daně je od 1. 5. 2004 

stanovena ve výši 19 % a sníţená sazba je od 1. 1. 2008 stanovena ve výši 9 % (do té doby to 

bylo 5 %). Většina zboţí a sluţeb podléhá základní sazbě daně. Do sníţené sazby jsou 

zařazeny např. potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební 

sluţby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací sluţby, stavební práce pro účely bydlení 

a pro sociální výstavbu a dodávky tepla. 

Povinnost registrace je stanovena osobám, jejichţ obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích 

měsíců přesáhl 1 mil. Kč. Daň je placena měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na výši obratu 

plátce daně. Finanční sluţby jsou od daně osvobozeny. Vyváţené zboţí je od daně z přidané 

hodnoty osvobozeno s tím, ţe vývozce má nárok na uplatnění daně na vstupu. Od roku 2005 

není daň z dováţeného zboţí vybírána prostřednictvím celní správy do 10 dní po dovozu, ale 

je aţ součástí daňových přiznání, která se podávají 25. den po skončení zdaňovacího období. 

Tím se pro podnikatele významně sníţila finanční náročnost importu do České republiky. 

Rovněţ spotřební daně, upravené zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jsou 

harmonizovány s příslušnými směrnicemi. Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, 

pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny pevnými sazbami (s výjimkou cigaret, 

kde jsou tvořeny kombinací pevné sazby a procentuální částky z konečné maloobchodní 

ceny). Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se stává splatnou, kdyţ je zboţí 

uvedeno do volného daňového oběhu, tj. kdyţ opustí registrovaný daňový sklad. Daň je 

splatná do 40. dne po skončení příslušného zdaňovacího období, pokud není stanoveno jinak. 

Spotřební daň z tabákových výrobků je placena prostřednictvím tabákových nálepek. 

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny 

upravuje v souladu s předpisy Evropských společenství zákon č. 261/2006 Sb., o stabilizaci 

veřejných rozpočtů. 

Cla jsou regulována celním kodexem EU, sazby jsou stanoveny společným celním 

sazebníkem. 

Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody 

a poplatky za odpad. 

5.1.3 Pojistné na nemocenské a sociální zabezpečení 

Důchodové i nemocenské pojištění je z části zaloţeno na pojistném principu 

s pravidelným placením příspěvku – pojistného. 

Ve státech Evropské unie se sociální zabezpečení řídí nařízeními Rady (EHS) 

č. 1408/71 a č. 574/72, která jsou nadřazena národním zákonům členských států. 
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Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na: 

- nemocenské pojištění, 

- důchodové pojištění, 

- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Cílem dávek nemocenského pojištění je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní 

občany v okamţiku, kdy kvůli nemoci či mateřství ztratí krátkodobě výdělek. Účast na 

nemocenském pojištění zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Osoby samostatně 

výdělečně činné si mohou platit nemocenské pojištění dobrovolně. Z hlediska nemocenského 

pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem České republiky nebo jiného státu. 

Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro 

zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Zaměstnanci, kteří jsou činní pro 

zaměstnavatele, kteří nemají na území České republiky sídlo, jsou v České republice pojištěni, 

pokud má zaměstnavatel sídlo na území státu EU nebo na území státu, s nímţ Česká republika 

uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. 

Právní úpravu organizace a provádění, sociálního zabezpečení obsahuje zákon 

č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 

předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1992. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona 

zahrnuje: 

- nemocenské pojištění zaměstnanců a osob postavených jim v tomto pojištění na roveň, 

- nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných, 

- důchodové pojištění. 

Zaměstnavatel je z titulu účasti svých zaměstnanců na pojištění povinen platit pojistné, 

které činí 25 % z úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců. Toto pojistné se skládá z: 

- pojistného na nemocenské pojištění (2,3 %), 

- pojistného na důchodové pojištění (21,5 %) a 

- příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (1,2 %). 

Zároveň je povinen svým zaměstnancům srazit pojistné z jejich příjmů, které činí 6,5 % 

z vyměřovacího základu, a toto pojistné odvést na účet příslušné okresní správy sociálního 

zabezpečení, 

OSVČ jsou povinny platit buď: 

- pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nebo 

- zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

které se vţdy za kalendářní rok vyúčtují, a je-li úhrn záloh 

- vyšší neţ pojistné, jedná se o přeplatek na pojistném, 

- niţší neţ pojistné, jedná se o doplatek pojistného, který je splatný do 8 dnů po dni, ve 

kterém byl, popřípadě měl být, podán přehled o příjmech a výdajích za příslušný 

kalendářní rok. 
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Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce a jsou splatné od 1. do 

20. dne následujícího kalendářního měsíce. 

U OSVČ, která vykonávala činnost v předcházejícím kalendářním roce, činí výše 

měsíčního vyměřovacího základu 50 % z částky rovnající se průměru, který z daňového 

základu připadá na jeden kalendářní měsíc, v němţ byla vykonávána činnost. Pojistné na 

nemocenské pojištění, pokud jsou OSVČ dobrovolně k tomuto pojištění přihlášeny, je za 

kalendářní měsíc splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. 

Peníze, které ČSSZ v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na pojistném vybere, jsou příjmem 

státního rozpočtu. 

Dávky zdravotního pojištění nejsou příjmem státního rozpočtu. Jsou zdrojem fondů 

zdravotních pojišťoven, tj. příjmy zdravotních pojišťoven činí výběr pojistného od pojištěnců 

včetně plateb státu za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát. 

5.2 Specifika zdanění zemědělství v českých daňových zákonech 

V oblasti daně z příjmů upravené zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, existují 

pro zemědělce některá preferenční zvýhodnění, jako je např. moţnost vyuţít 80 % výdajový 

paušál při zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Pro kaţdou 

činnost jsou stanoveny jiné procentní sazby pro stanovení výdajů z příjmů. Tuto moţnost 

můţe vyuţít poplatník, jenţ nechce vykazovat výdaje ve skutečné výši, nebo jeho skutečné 

výdaje jsou niţší neţ tento paušál. Konkrétně zemědělci a osoby podnikající v lesnictví si tedy 

mohou při ročním zdaňování svých příjmů od základu daně odečíst 80 %, coţ je nejvyšší 

podíl ve srovnání s ostatními způsoby podnikání, kde je moţnost odpočtu od základu daně ve 

výši 40-60 %. Novelizace zákona o daních z příjmů
20

 zvýšila na 80 % výdajový paušál i pro 

poplatníky provozující řemeslné ţivnosti, coţ znamená, ţe jiţ nejde o specifickou úlevu pro 

zemědělství tak, jak ji chápe OECD. 

Daňovou úlevu pro zemědělství dále představuje ustanovení zákona 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů v tom smyslu, ţe předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou příjmy 

získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem 

a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti. 

Jako daňovou úlevu pro zemědělce lze chápat ustanovení zákona č. 16/1993 Sb., o dani 

silniční, kde je v § 2 uvedeno, ţe předmětem daně nejsou mj. zemědělské a lesnické traktory 

a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu (tj. pro 

zemědělce zejména samojízdné a přípojné pracovní stroje). 

                                                
20

 Vydaná zákonem č. 289/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 676/2004 o povinném značení lihu a o změně 

zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů,…, a zákon č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Významnou úlevu pro zemědělce obsahuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních, který v § 57 řeší problematiku vrácení daně z minerálních olejů osobám uţívajícím 

tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelená nafta). Zelená nafta je neoficiální, ale 

obecně uţívané označení pro naftu, u níţ mají právnické a fyzické osoby provozující 

zemědělskou prvovýrobu nárok na vrácení části daně z minerálních olejů. Vracení spotřební 

daně ze zelené nafty platí od 1. 4. 2000 a do roku 2008 se vztahovalo i na osoby, které naftu 

uţívaly pro lesní školky a obnovu či výchovu lesa 

Nárok na vrácení daně je u motorové nafty ve výši 60 % spotřební daně, která byla 

zahrnuta do ceny nakoupené motorové nafty, a u bionafty do výše 80 %. Nárok na vrácení 

daně vzniká dnem spotřeby uvedených výrobků pro stanovený účel. 

Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel 

postavení daňových subjektů (bez uvedení toho, zda se jedná o plátce nebo poplatníky) bez 

povinnosti se - pro tento účel - registrovat. 

Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o prodeji nafty (nebo bionafty), 

splňujícím náleţitosti stanovené zákonem, a evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků. 

(Pokud uplatňuje nárok na vrácení u výrobků, které sám vyrobil, je doklad o nákupu nahrazen 

interním dokladem splňujícím náleţitosti stanovené zákonem.) Dále musí při prvním 

uplatnění nároku na vrácení daně a při změně skutečností v nich uvedených předloţit doklad 

o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele, případně výpis z obchodního rejstříku, 

a doklad z evidence vyuţití zemědělské půdy podle uţivatelských vztahů. 

Pokud jde o daň z nemovitostí
21

, upravenou zákonem č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí, je pro zemědělství významnou úlevou ustanovení, které říká, ţe se na ornou 

půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty nevztahuje případné zvýšení 

daně z nemovitostí místním koeficientem ve výši dvou aţ pětinásobku z ceny půdy. Dále obce 

mohou osvobodit obecně závaznou vyhláškou některé zemědělské pozemky od daně 

z pozemků. 

Jako úlevu pro zemědělce lze chápat i úpravu splatnosti daně z nemovitosti u poplatníků 

provozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb. Na základě údajů z daňového přiznání 

správce daně vyměří daň z nemovitostí, která je podle ustanovení § 15 zákona o dani 

z nemovitostí splatná v těchto částkách a termínech: 

- ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. 8. a do 30. 11. zdaňovacího období 

u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, 

- ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. 5. a do 30. 11. zdaňovacího období 

u ostatních poplatníků daně. 

                                                
21

 Zemědělské pozemky se v roce 2006 podílely na dani z nemovitostí 1,4 mld. Kč z celkových 5 mld. Kč. 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&refresh=yes&levelid=da_040a.htm
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Předmětem osvobození od daně z pozemků jsou i rekultivované pozemky zemědělské 

půdy na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, přičemţ osvobození se uplatní 

v daňovém přiznání počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly tyto pozemky po 

rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo 

lesní výrobě. Jde o objektivní osvobození poskytované poplatníkovi, který si nárok na 

osvobození uplatní v přiznání k dani z nemovitostí, bez ohledu na subjekt, který rekultivaci 

provedl. 

Dalšími pozemky, které jsou osvobozeny od daně, jsou: 

- pozemky ve vlastnictví státu, krajů a obcí, na jejichţ katastrálním území se nacházejí,  

- pozemky spravované Pozemkovým fondem ČR, uţívané diplomatickými zástupci, ve 

vlastnictví vysokých škol a veřejných výzkumných institucí, pokud nejsou vyuţívány 

k podnikatelské činnosti či pronajaty, 

- pozemky slouţící zlepšení stavu ţivotního prostředí a pozemky území chráněných podle 

zvláštních předpisů o ochraně přírody a krajiny, jakoţ i pozemky remízků, hájů, 

větrolamů a mezí na orné půdě a na TTP, pozemky hygienické ochrany vod I. stupně 

a pozemky ostatních ploch, které nelze vyuţívat, 

- části pozemků, na kterých jsou zřízeny měřické geodetické značky, a pásy pozemků 

vyčleněné pro rozvody elektrické energie a topných plynů, 

- pozemky slouţící k vykonávání církevních obřadů a hřbitovy, 

- pozemky obecně prospěšných společností, škol, muzeí a galerií. 

Problematiku DPH upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Zemědělská produkce vesměs spadá skupin zboţí „potraviny včetně nápojů (vyjma 

alkoholických) a krmiva pro zvířata; ţivá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené 

k přípravě potravin; výrobky obvykle pouţívané jako doplněk nebo náhraţka potravin; voda“ 

a „ţivé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní 

listoví“, případně „palivové dřevo, štěpky a dřevěný odpad, brikety, pelety a podobně“. Toto 

zboţí podléhá sníţené sazbě daně z přidané hodnoty, která od 1. 1. 2008 činí 9 %. Naopak 

většina zemědělci nakupovaných vstupů (hnojiva, prostředky ochrany rostlin, stroje apod.) 

podléhá základní sazbě DPH ve výši 19 %, kdy mohou plátci DPH uplatnit nárok na odpočet 

daně. 

Pro české zemědělství je tato úprava, která se obdobně uplatňuje i v sazbách DPH 

v ostatních zemích, zvlášť důleţitá, protoţe většinu zemědělské produkce produkují podniky, 

které jsou plátci DPH. 

5.3 Daňové zatížení a daňové úlevy zemědělských podniků 

Daňové zatíţení zemědělských podnikatelských subjektů v letech 2000-2008 odráţí 

skutečnost zlepšující se výkonnosti zemědělské ekonomiky včetně úhrad za placené veřejné 

zboţí. Zemědělství více vstřebává vstupy (viz nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty 



51 

a zvyšující se vratka spotřební daně za zelenou naftu) a zejména od roku 2004 do nástupu 

finanční krize vykazovalo velmi dobrou produkční schopnost. I s vědomím zvyšující se 

hladiny cen vstupů (ale i výstupů, zejména v roce 2007) je moţno konstatovat, ţe rostoucí 

produkční úroveň zemědělství měla ve sledovaném období za následek zvyšující se úroveň 

daně z příjmů zemědělských podnikatelů. Přehled o daňovém zatíţení zemědělských 

podnikatelských subjektů je pravidelně uváděn ve Zprávě o stavu zemědělství ČR (naposled 

za rok 2008, ÚZEI 2009). Vývoj v letech 2002-2008 uvádí tabulka 8 a graf 2. 
 

Tab. 8 - Vývoj předpisu vybraných daní v resortu zemědělství (mil. Kč)

Rok

Daň z příjmu 

podniků

za resort celkem

Daň z příjmů

ze závislé 

činnosti

Daň

z nemovitostí

Daň

z přidané 

hodnoty

2002 1 956 1 907 1 310 -2 585

2003 824 1 914 1 339 -1 944

2004 806 2 006 1 305 -2 509

2005 1 677 2 026 1 099 -2 919

2006 1 945 1 793 1 053 -3 285

2007 2 276 1 912 1 013 -3 873

2008 2 176 1 662 957 -4 082

Pramen: MF ČR  
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Graf 2 - Vývoj předpisu daní v resortu zemědělství v  letech 2002-2008

Daň z příjmu podniků za resort celkem Daň ze závislé činnosti Daň z nemovitostí Daň z přidané hodnoty

 

Pramen. MF ČR 

 

Zvýšení daně z příjmů zemědělských podnikatelů po roce 2004 je, kromě zvyšující se 

produkční schopnosti zemědělských podniků, také logickým důsledkem vlivu SZP po 

přistoupení České republiky do EU. Provozní dotace, které jsou součástí příjmů zemědělců, 

následně zvedají i daňové odvody, přestoţe sazba daně z příjmů klesá – viz příloha 4. 
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Graf 3 prezentuje úroveň předpisu daně z příjmů zemědělských podnikatelů ve struktuře 

právnických a fyzických osob v letech 2006-2008. 
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Graf 3 - Vývoj daně z příjmů podniků resortů zemědělství

Daň z příjmu FO Daň z příjmu PO Daň z příjmu podniků za resort celkem 
 

Pramen: MF ČR 

 

Pokles daně z příjmů fyzických osob v roce 2007 proti roku 2006 zřejmě souvisí se 

zvýšením výdajového paušálu z 50 % na 80 % pro osoby samostatně výdělečně činné 

podnikající v zemědělství. 

V uvedených letech byly uplatňovány daňové úlevy v zemědělství. 

Jedná se především o: 

a) daňové úlevy na silniční dani pro speciální zemědělská vozidla, 

b) nárok na vrácení 60 % spotřební daně z nafty (zelená nafta), nakoupené s touto daní 

a prokazatelně spotřebované, 
 

Tab. 9 - Vratka daně za zelenou naftu
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vratka daně za zelenou naftu -954 -1 287 -1 294 -1 272 -1 402 -1 495 -1 477 -1 504 -1 517

Pramen: MZe  
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Graf 4 - Vratka daně za zelenou naftu

 

Pramen. MZe 

 

c) moţnost vyšší odpisové sazby (podniky s převáţně zemědělskou a lesní výrobou mohou 

uplatnit u vybraných skupin strojů v prvním roce odepisování o 20 % vyšší odpisové 

sazby za předpokladu, ţe jsou prvními vlastníky zmiňované techniky). 

Aktuálním příkladem dalších daňových úlev, které však nepředstavují specifickou úlevu 

pro zemědělství, jsou opatření, které v návaznosti na paragraf 55a, prominutí daně, zákona 

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, uvádí pokyn Ministerstva financí ČR
22

, kterým se 

vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně. Česká daňová správa dala na 

vědomí, ţe v souvislosti s ţivelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR 

v červnu 2009, je moţno po neprodleném oznámení o postiţení touto ţivelnou kalamitou na 

místním finančním úřadě ţádat o prodlouţení lhůty k podání daňového přiznání, o posečkání 

splácení daní, eventuelně o moţnost platby daně ve splátkách, o osvobození od správních 

poplatků, a o případné prominutí sankcí z neplnění daňové povinnosti, ale i o prominutí daně 

dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí. Lze předpokládat, ţe uvedené úlevy budou 

vyuţity postiţenými zemědělci. 

5.4 Dopady finanční krize v daňové oblasti a opatření s tím související 

Finanční a po ní následující hospodářská krize s počátkem ve druhém pololetí roku 

2008 se reálně a zákonitě projeví na výsledcích hospodaření aţ v roce 2009 a letech 

následujících. Ekonomická recese se stále prohlubuje - u posledních údajů o propadu 
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ekonomiky za první čtvrtletí 2009 je reálná moţnost, ţe budou ještě přehodnoceny směrem 

dolů. Důsledkem této skutečnosti bude výpadek v daňových příjmech státu, coţ výrazně 

poznamená státní rozpočet
23

. Nízké aţ nulové zisky firem, jakoţ i těch firem, které jiţ 

vypadly a ještě vypadnou z hospodářského procesu, a které platí daně, znamenají významné 

ztráty do dalších let. Významnou poloţkou, která ovlivní daňové příjmy v roce 2009, je 

zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2008. Zálohy zaplacené 

v roce 2008 vycházely z vysoké daňové povinnosti roku 2008, a protoţe jiţ koncem 

uvedeného roku postihla hospodaření firem ekonomická recese, bude většina poplatníků 

vykazovat přebytky, které bude muset stát v průběhu roku 2009 vracet. Z tohoto důvodu bude 

výnos z daně z příjmů fyzických osob pravděpodobně velmi nízký, coţ pomůţe poplatníkům, 

ale pro SR to znamená odloţení inkasa daní na rok 2010. Silný propad zaznamená i daň 

z příjmů právnických osob, která je velmi citlivá na úroveň ekonomiky a na výši exportu. 

Nejdůleţitější zdroj daňových příjmů SR – daň z přidané hodnoty
24

 - není tak navázaná 

na vývoj ekonomik sousedních států, je závislá především na domácí spotřebě, která vykazuje 

k pololetí 2009 relativní stabilitu. 

Zlepšení bilance SR je moţné zvýšením jeho příjmové stránky nebo sníţením výdajů. 

Protoţe zvýšení daňové zátěţe přináší negativní stimuly pro ekonomiku
25

, je prostor pro 

zvýšení příjmové stránky SR omezený, takţe relevantním opatřením je i zásah do oblasti 

mandatorních výdajů. 

Dle údajů MF ČR jsou mandatorní výdaje, tj. ty výdaje, které stát musí uhradit na základě 

platných zákonných předpisů nebo mezinárodních dohod a smluv, ve státním rozpočtu zahrnuty ve výši 

616,9 mld. Kč, tj. 53,5 % z celkových rozpočtovaných výdajů. Meziročně by se měly zvýšit o 6,1 % 

(o 35,5 mld. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2008, resp. o 6,0 % (35,1 mld. Kč) proti skutečnosti 

roku 2008. Mandatorní sociální výdaje jsou ve státním rozpočtu obsaženy ve výši 503,9 mld. Kč 

s předpokladem meziročního růstu o 5,9 % (o 28,1 mld. Kč) proti srovnatelným výdajům státního 

rozpočtu roku 2008, resp. o 5,0 % (o 27,2 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2008. Z nich na dávky 

důchodového pojištění připadá 336,6 mld. Kč, na dávky nemocenského pojištění 29,1 mld. Kč, na 

dávky státní sociální podpory 44,4 mld. Kč, na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně 

postiženým 7,3 mld. Kč, na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 15,6 mld. Kč, na 

podpory v nezaměstnanosti 5,0 mld. Kč, na platbu státu do systému veřejného zdravotního pojištění za 

vybranou skupinu obyvatel 47,4 mld. Kč, na mandatorní dotace zaměstnavatelům 4,1 mld. Kč, na 

příspěvek na penzijní připojištění 6,4 mld. Kč, atd. Plánované mandatorní sociální výdaje odčerpají 

49,5 % celkových příjmů státního rozpočtu a na celkových rozpočtovaných výdajích roku 2009 se 

podílejí 47,7 % (bez příjmů z EU). Z ostatních mandatorních výdajů jsou objemově největší výdaje na 
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dluhovou službu (48,2 mld. Kč), příspěvek státu na podporu stavebního spoření (14,6 mld. Kč) 

a odvody a příspěvky do rozpočtu EU (35,2 mld. Kč), atd. 

Ostatní - quasi mandatorní výdaje, které představují zejména finanční prostředky nutné 

k zabezpečení chodu a obrany státu, jsou rozpočtovány ve výši 228,1 mld. Kč, vč. mezd organizačních 

složek státu a příspěvkových organizací. Další prostředky nutné na zajištění provozu a plnění úkolů 

jednotlivých kapitol státního rozpočtu - neinvestiční nákupy a související výdaje - jsou ve schváleném 

rozpočtu zahrnuty ve výši 77,0 mld. Kč. 

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (bez dávek v hmotné nouzi, dávek zdravotně 

postiženým a bez příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách) jsou rozpočtem stanoveny ve 

výši 120,7 mld. Kč a dotace státním fondům (bez dotací na činnost SZIF) ve výši 64,0 mld. Kč. 

Pokud stát odebere firmám a domácnostem disponibilní zdroje a sníţí tím 

koupěschopnou poptávku, projeví se tato skutečnost zákonitě na vývoji ekonomiky a v dalším 

sledu pak na daňovém inkasu. 

Celková úroveň daňového příjmu není vţdy přímo úměrná výši sazby daně. Např. 

zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob vede ke zvýšení daňového příjmu jen do určité 

výše sazby a při jejím dalším zvyšování převaţuje demotivační účinek ve vztahu k tvorbě 

zisku, coţ je znázorňováno tzv. Lafferovou křivkou
26

. 

Výpadek výběru daní z důvodu hospodářské recese bude mít pravděpodobně 

dlouhodobý charakter, klíčové daně naběhnou s výrazným zpoţděním.
27

 

Opatření vlády v oblasti daňových úlev v souvislosti se současnou krizí korespondují se 

závěry a doporučeními vyplývajícím ze studie OECD, protoţe jsou koncipována na předem 

určenou dobu a jsou konkrétně zaměřena na řešení jednotlivých problémů. Tato opatření jsou 

určena pro podnikatelské subjekty bez rozlišení oborů činnosti, a proto je nelze v tomto 

smyslu povaţovat za daňové úlevy pro zemědělství, ale lze předpokládat jejich vyuţití 

i v zemědělských podnicích. Jedná se o následující opatření: 

- Odklad platby záloh na daň z příjmů OSVČ 

Toto opatření, vydané rozhodnutím MF ČR ze dne 23. 2. 2009, se vztahuje na 

podnikatele, kteří měli k prvnímu prosinci roku 2008 méně neţ 5 zaměstnanců. 

Významným způsobem zvyšuje mnoţství disponibilních finančních prostředků 

v průběhu roku a můţe být tedy přínosem pro malé zemědělské podniky. 

- Sníţení příspěvku odvodů sociálního pojištění pro zaměstnavatele 

Toto opatření, upravené zákonem č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 

Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 
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znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, se projeví nejvyšší úlevou u nízkopříjmových zaměstnanců 

a vzhledem k úrovni mezd v zemědělství by z něj mohly právě zemědělské podniky 

významně profitovat. To by mělo a mohlo přispět k udrţení zaměstnanosti 

v zemědělství. 

- Moţnost zrychlených odpisů 

Toto opatření je upraveno zákonem č. 216/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a mohlo by 

zemědělské podniky stimulovat k nákupům investic, samozřejmě za předpokladu, ţe jde 

o ziskový podnik, který si tímto způsobem můţe sníţit úroveň zdanitelných příjmů. 
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SOUHRN 

Daně, respektive daňový systém včetně daňových úlev, jsou faktorem, který zásadním 

způsobem ovlivňuje podnikatelské prostředí. Speciální přístupy ke zdanění zemědělců včetně 

příspěvků na sociální zabezpečení jsou v různých zemích OECD značně rozšířeny. Současný 

stav daňových úlev v jednotlivých zemích však postrádá z globálního pohledu konzistenci 

a souvislost a některé z úlev mohou být nepochybně v rozporu s cíli jiných ekonomických 

nebo politických opatření. 

Často jsou však dopady daňových úlev nedostatečně transparentní, s omezenou 

schopností cíleného působení a významnými vedlejšími efekty. Mnohé z daňových úlev by 

bylo moţné nahradit alternativními nástroji, které by byly nákladově efektivnější a lépe 

odpovídaly současným politickým a ekonomickým podmínkám. 

Významné zvýhodnění pro evropské zemědělce v mnohých zemích představují 

separátní systémy sociálního zabezpečení zemědělců. Ve studii je popsána jejich struktura 

v Německu, ve Francii, v Rakousku a v Polsku. Protoţe v některých zemích existují souběţně 

obdobné státem dotované fondy sociálního zabezpečení i pro další profesní skupiny, nejsou 

vţdy povaţovány za specifické zvýhodnění zemědělců. 

Většina daňových úlev pro zemědělství odpovídá potřebám rodinných farem a mnohé 

z úlev nejsou dostupné pro podniky právnických osob. To se týká zejména úlev, které 

spočívají v moţnosti být daněn na základě paušálu, odvíjejícího se z velikosti a ekonomické 

hodnoty farmy. V Německu, ve Francii i v Rakousku je takto daněna většina zemědělců. 

Úleva spočívá především v odbourání administrativní zátěţe farmářů. 

Další významnou daňovou úlevu představují dědické daně při dědění zemědělské půdy 

a staveb. Sníţená daň ulehčuje převod zemědělského majetku v rámci rodiny pokračujícímu 

hospodáři i vypořádání ostatních dědiců. Tato poměrně široce rozšířená úleva však ztěţuje 

vstup jiných osob do zemědělského podnikání. 

Téměř všeobecně je rovněţ rozšířena daňová úleva na pohonné hmoty pouţívané 

v zemědělství. Tato úleva je obvykle přístupná pro všechny zemědělské podniky bez ohledu 

na jejich právní formu. OECD chápe daňovou úlevu na pohonné hmoty jako potenciálně 

ekologicky škodlivou, protoţe motivuje k vyšší spotřebě pohonných hmot, pokud tím lze 

dosáhnout efektivního zvýšení zemědělské produkce. Tato úleva byla právě z důvodu 

motivace ke zvyšování zemědělské produkce zhruba před šedesáti lety zavedena ve Velké 

Británii. Přestoţe původní cíl jejího zavedení jiţ pominul a naopak cílem mnoha současných 

opatření zemědělské politiky je snaha o stabilizaci produkce, byla tato úleva postupně 

zavedena s ohledem na vyrovnání konkurenceschopnosti zemědělství v mnoha státech světa. 

Další oblastí, kde se uplatňují daňové úlevy, je moţnost zprůměrování příjmů za více let 

nebo moţnost tvorby speciálního fondu pro případy výpadků produkce za zvýhodněných 

podmínek. Tato opatření se uplatňují např. v USA, Austrálii a ve Francii. 
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Oddělené fondy sociálního zabezpečení pro zemědělce se uplatňují například v Polsku, 

v Německu, ve Francii a v Rakousku a jsou určeny zejména pro vlastníky farem a jejich 

rodinné příslušníky. Tyto fondy jsou zpravidla významně dotovány státem, protoţe příspěvky 

na sociální zabezpečení placené aktivními farmáři představují často pouze menší část jejich 

zdrojů. 

Z evropského srovnání vyplývá značné zvýhodnění polských farmářů, kteří 

v rozhodující většině neplatí daně z příjmů a vyuţívají silně státem dotovaný vlastní fond 

sociálního zabezpečení. Tato situace však bezprostředně souvisí se strukturou polského 

zemědělství, danou vysokým podílem obyvatelstva provozujícího zemědělskou výrobu 

a nízkou produktivitou technologicky relativně zaostalých drobných soukromých farem. 

I v Polsku se však předpokládá postupné zavedení účetní povinnosti pro zemědělce a následné 

danění jejich příjmů. Rovněţ polský systém sociálního zabezpečení je v Polsku předmětem 

kritiky nezemědělské veřejnosti. Současné daňové podmínky představují pro polské 

zemědělce konkurenční výhodu. 

V souvislosti s přehledem systému danění zemědělství v zemích OECD je uveden 

i daňový systém ČR včetně metodiky a daňových úlev. Zdanění českého zemědělství je 

prezentováno spolu se specifiky v českých daňových zákonech. V přehledech je uveden trend 

daňových předpisů v absolutní hodnotě. Je zřejmé, ţe především zvyšující se odvod daně 

z příjmů úzce souvisí s dotační politikou po vstupu ČR do EU. 

Srovnání situace postavení zemědělství v daňovém systému České republiky se situací 

v ostatních zemích ukazuje, ţe mnohé z daňových úlev poskytovaných zemědělcům 

v zahraničí jsou v nějaké formě zahrnuty i do českého daňového systému. Na rozdíl od 

mnohých zemí není v České republice řešeno sociální zabezpečení pro zemědělce separátním 

systémem, coţ souvisí s odlišným vývojem zemědělské podnikatelské struktury. 

Jako konkurenční nevýhoda českých podnikatelů, a tedy i podnikatelů v zemědělství, se 

můţe jevit vyšší úroveň příspěvku na sociální a zdravotní pojištění, která však v kontextu 

celého systému zdanění a sociálního zabezpečení ztrácí svou negativní váhu, a v celku pak 

daňové zatíţení českých podnikatelů je pod průměrem EU 27. 

SUMMARY 

Taxes and the whole tax system including tax expenditure are the main factor affecting 

economic competition. Special approaches to agricultural taxation and social security systems 

are widespread in various OECD countries. The recent state of tax concessions in particular 

countries lacks consistency and coherence from a global point of view. Some tax concessions 

plainly conflict with the aims of other economic or political measures. 

Nevertheless the impacts of tax concessions are usually insufficiently transparent, have 

limited targeting and moreover usually have important side-effects. Many tax concessions 
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could be replaced by other instruments, cheaper and more suitable for current political and 

economic conditions. 

Important preferential measures for European farmers constitute separate systems of 

social security in many countries. This study presents schemes in Germany, in France, in 

Austria and in Poland. There are parallel social security funds to support the other professions 

in some countries; therefore these aren’t considered as a specific concession for farmers. 

Most of the tax concessions in agriculture correspond to the needs of family farms and 

many of them are out of reach of companies. This mainly concerns those which are 

determined by the size and economic value of a farm, and are possible if taxation is on a flat 

rate basis. In Germany, France and also in Austria most farmers are taxed in this way. The 

concession especially consists of eliminating the administration burden. 

Another important tax concession is represented by inheritance tax on agricultural land 

and farm buildings. Decreased tax makes the transfer of agricultural property to the family 

member who continues farming easier as well as the compensation for co-heirs. But this quite 

wide-spread concession is also a barrier to the entrance of new persons in the agricultural 

business. 

Tax concessions on fuels which are used in agriculture are generally widespread. This 

concession is usually applicable for all agricultural enterprises regardless of their legal form. 

The OECD considers this concession as potentially ecologically harmful, because it leads to 

the higher consumption of fuels, if it enables effective production to increase. This concession 

was first applied about sixty years ago in Great Britain to increase agricultural production. 

Even though the fundamental aim has evaporated and on the contrary the aim of many current 

agricultural policy measures is to stabilize agricultural production this allowance was 

implemented to counterbalance competition for farmers from many other states of the world. 

Another area where tax concessions are applied is the possibility of smoothing income 

of more years or the possibility of making up a special fund for less productive times under 

special advantageous conditions. These measures are applied for example in USA, Australia 

and France. 

Separated social security funds for farmers are used for example in Poland, Germany, 

France and Austria. These funds are designed especially for farm owners and their family 

members. These funds are ordinarily heavily subsidized by the state, since social security 

contributions paid by active farmers often represent just a small part of their sources. 

A European comparison shows that Polish farmers benefit a lot. Most of them do not 

pay income taxes and make use of a richly subsidized separate social security fund. However 

this situation relates closely to the structure of Polish agriculture which is characterized by the 

large share of farmers in society with many low-productive, technologically undeveloped 

small private farms. It is predicted that there will be a gradual imposition of book-keeping 
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duty for farmers and the consequent taxation of their incomes in Poland. The Polish 

agricultural social security system is also the object of non-agricultural public criticism. 

Recent tax conditions constitute a competitive advantage for Polish famers. 

The Czech system of taxes including its methodology and tax concessions is mentioned 

in connection with the system of taxes in agriculture in the OECD countries review. Taxation 

of Czech agriculture is presented with its particularities in Czech legislation. The trend of tax 

revenues is introduced as an absolute value in these reviews. First of all the increasing 

assessed income taxes payment, which is closely related with the entrance of Czech Republic 

to EU, is remarkable. 

The comparison of the role of agriculture in the Czech tax system with other countries 

shows that many tax concessions given to farmers abroad are implemented in Czech tax 

system in some form. What is different from many other countries is that Czech Republic 

doesn’t use a separate social security system for farmers, which is linked to the different 

development of agricultural farm structure. 

The higher level of social security contributions, of Czech entrepreneurs including those 

in agriculture, seems to provide a competitive disadvantage but this declines in importance in 

the context of the whole system of taxation and social security. Finally the burden of taxes for 

Czech enterprisers is below the EU27 average. 

ZÁVĚRY 

Systémy zdanění a sociálního zabezpečení mají zásadní význam jako nástroj vládní 

politiky. Jejich vývoj v jednotlivých zemích historicky odráţí konkrétní ekonomickou situaci 

i to, jak byly do těchto systémů zahrnovány různé poţadavky různých zájmových skupin. 

Proto jsou systémy zdanění a sociálního zabezpečení poměrně komplikované a v jednotlivých 

zemích navzájem obtíţně srovnatelné. To se plně týká i daňových úlev pro zemědělství, 

o nichţ zpracovala OECD zevrubnou studii, jejímţ základním zjištěním je konstatování 

značného rozšíření speciálních přístupů ke zdanění zemědělců včetně příspěvků na sociální 

zabezpečení v různých zemích. Daňové úlevy pro zemědělce lze najít v oblasti daní z příjmů, 

příspěvků na sociální zabezpečení, majetkových daní, jak pravidelných, tak uplatňovaných při 

převodu majetku, daní z vozidel, daní z pohonných hmot a daně z přidané hodnoty. 

OECD chápe daňové a podobné úlevy pro zemědělství jako potenciálně důleţitou, ale 

nedostatečně dokladovanou formu podpory zemědělců. Kromě toho mnohé z úlev s sebou 

nesou i kontraproduktivní efekty. Například v případě sníţené daně z pohonných hmot pro 

zemědělství můţe jít o negativní ekologický dopad v důsledku jejich zvýšené spotřeby. 

Podobně je povaţováno za důleţitý faktor zvýhodněné nakládání se zemědělskou půdou při 

zdanění majetku a jeho převodů v rámci rodiny, coţ však můţe omezovat ţádoucí procesy 

strukturálních změn zemědělství. 
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Problematika sledování daňových úlev pro zemědělce můţe být řešena dvěma způsoby: 

- povaţovat za úlevy pro zemědělství taková opatření, která sniţují daňovou zátěţ 

zemědělců oproti ostatním skupinám společnosti. Tento způsob pouţila ve své studii 

OECD (2005). Často je přitom sloţité posoudit, zda konkrétní daňové opatření 

představuje v kontextu obecného daňového systému jednoznačné zvýhodnění pro 

zemědělce. 

- jiný přístup znamená srovnat daňovou zátěţ zemědělců a jejich moţnosti vyuţívat úlevy 

v jednotlivých zemích, bez primárního důrazu na to, zda jde o opatření určená 

specificky pro zemědělství. Tento druhý způsob se pro porovnání podmínek zemědělců 

v různých zemích jeví jako vhodnější. 

V České republice je celkové daňové zatíţení niţší, neţ je průměr zemí EU. Lze přitom 

sledovat trend, kdy méně vyspělé nově přistoupivší země EU mají zpravidla niţší úroveň 

daňové zátěţe neţ země dřívější EU 15. Základními daněmi, které naplňují státní rozpočet 

a rozpočty krajů, obcí a veřejných fondů jsou daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. 

Meziročním srovnání v časové řadě 2004-2008 ukázalo, ţe se v letech 2004, 2005, 2007 

a 2008 sníţil deficit státního rozpočet, a to jak proti předcházejícímu roku, tak i proti 

plánovanému schodku. Při meziročním srovnání období leden - květen let 2006 aţ 2009 se 

však v roce 2009 výrazně prohloubilo saldo státního rozpočtu zřejmě v souvislosti s nástupem 

finanční a hospodářské krize, coţ bude mít velmi negativní důsledky pro naplnění všech 

uvedených rozpočtů. Opatření české vlády v oblasti daňových úlev korespondují se závěry 

a doporučeními OECD, jsou koncipována na určitou dobu a jsou zaměřena na řešení 

konkrétních jednotlivých problémů. 

V souvislosti se zvýšenými nároky na výdaje státních rozpočtů zemí zasaţených 

ekonomickou krizí nelze předpokládat sniţování daňové zátěţe, je třeba počítat spíše 

s opačným trendem. 

CONCLUSION 

Tax systems, including social security contributions, are supposed to have importance 

as instruments of governmental policy. Their development in individual countries historically 

reflects the specific economic situation and how the various requests of various interests 

groups were implemented in these systems. For this reason tax and social security systems are 

rather complicated and difficulties with comparison of particular countries occur. This fully 

relates to tax concessions for agriculture, about which the OECD has undertaken 

a comprehensive study, with the basic finding that there has been a great widening of special 

approaches to taxation and social security in agriculture in different countries. Tax 

concessions for farmer can be found in many areas of taxation, mainly income taxes, social 

security contributions, taxes on property, both annual and transfer, motor vehicle taxes, taxes 

on fuel and value added tax. 
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The OECD considers tax and similar concessions as potentially important but a poorly 

documented form of farmers support. Besides some of the concessions could have negative 

effects. For example the lowered taxes on fuels for agricultural use could be ecologically 

negative as a consequence of higher fuel consumption. Similar preferential treating the 

agricultural land in context of taxes on property and its transfer, especially among family 

members, could restrain the desired processes of structural changes in agriculture. 

The observation of tax concessions for farmers can be done in two ways: 

- to consider the concessions for farmers such as measures lowering the tax burden 

specifically on farmers rather than other members of society, which is the way used in 

the OECD study (2005). It is difficult to be certain, if the actual tax measures constitute 

an unequivocal support for farmers within the framework of the general tax system; 

- the other approach is to compare the tax burden for farmers and their possibilities to use 

some relief regardless of whether they are designed for agriculture only. This second 

way seems more suitable for the comparison of conditions for farmers in different 

states. 

In the Czech Republic the overall tax burden is lower than the average in the EU. It is 

possible to notice a trend, when the less developed newcomers to the EU generally have 

a lower level of tax burden than countries of the EU 15. The most important taxes in the state 

budget and regional budgets, budgets of municipalities and public funds budgets are income 

tax and value added tax. Inter annual comparisons in the period 2004-2008 showed state 

budget deficit decreases in 2004, 2005, 2007 and 2008 against the previous year and against 

the planned value as well. If the period January – May in the years from 2006 to 2009 are 

compared it can be noticed that the state budget balance fell distinctly in 2009 due to the 

financial and economical crisis which will have very negative effect on budgetary income. 

Measures the Czech government has taken in the tax concession area correspond to the 

conclusions and recommendations of the OECD. They are temporary and aimed to solve 

particular individual issues. 

In the context of increasing budgetary expenditure demands in the countries affected by 

the economic crisis it is not possible to predict a decrease of the tax burden, in fact it is 

necessary to count on with the opposite. 
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PŘÍLOHA 1 
 

Klasifikace daní dle OECD 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

1100 daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 

1110 z příjmů a ze zisků 

1120 z kapitálových výnosů 

1200 daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od společností 

1210 z příjmů a ze zisků 

1220 z kapitálových výnosů 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

2100 zaměstnanci 

2200 zaměstnavatelé 

2300 samostatně výděleční nebo nezaměstnaní 

2400 nezařaditelné do 2100, 2200 a 2300 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 

4100 pravidelné daně z nemovitého majetku 

4110 domácnosti 

4120 ostatní 

4200 pravidelné daně z čistého jmění 

4210 jednotlivci 

4220 společnosti 

4300 daně z pozůstalostí, dědické a darovací 

4310 z pozůstalostí a dědické 

4320 darovací 

4400 daně z finančních a kapitálových transakcí 

4500 ostatní nepravidelné daně z majetku 

4510 z čistého jmění 

4520 ostatní nepravidelné 

4600 ostatní pravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 

5100 daně z výroby, prodejů, převodů, pronájmu a dodávek zboží a poskytování služeb 

5110 daně všeobecné 

5111 daň z přidané hodnoty 

5112 daně prodejní (obratové) 

5113 ostatní všeobecné daně ze zboţí a sluţeb 
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5120 daně ze specifického zboţí a sluţeb 

5121 spotřební daně 

5122 zisky z fiskálních monopolů 

5123 cla a dovozní daně 

5124 vývozní daně 

5125 daně z investičního zboţí 

5126 daně ze specifických sluţeb 

5127 ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

5128 ostatní daně ze specifického zboţí a sluţeb 

5130 nezařaditelné do skupin 5110 a 5120 

5200 daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání činností 

5210 pravidelné daně 

5211 placené domácnostmi z motorových vozidel 

5212 placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

5213 ostatní pravidelné daně 

5220 nepravidelné daně 

5300 nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 

6100 placené výhradně podniky 

6200 placené jinými subjekty nebo neidentifikovatelné 
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PŘÍLOHA 2 
 

Stát 
Základní sazba 

DPH (%) 

Sníţená sazba 

DPH (%)

Silně sníţená 

sazba DPH (%)

Belgie 21 6/12 -

Bulharsko 20 7 -

Česko 19 9 -

Dánsko 25 - -

Estonsko 18 5 -

Finsko 22 8/17 -

Francie 19,6 5,5 2,1

Itálie 20 10 -

Irsko 21,5 4,4 4,8

Kypr 15 5/8 -

Lucembursko 15 6 3

Litva 18 5 -

Lotyšsko 18 10 -

Maďarsko 20 5 -

Malta 18 5 -

Německo 19 7 -

Nizozemí 19 6 -

Polsko 22 7 3

Portugalsko 21 5/12 -

Rakousko 20 10/12 -

Rumunsko 19 9 -

Řecko 19 9 4,5

Slovensko 19 10 -

Slovinsko 20 8,5 -

Španělsko 16 7 4

Švédsko 25 6/12 -

Velká Británie 17,5 5 -

Pramen: European Commission DOC/2401/2009 VAT rates applied in the member states

of the European community, Brusel 2009

 Sazby DPH v členských státech EU (stav k 1. 1. 2009) 
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PŘÍLOHA 3 

Rozpočtová soustava, bilance státního rozpočtu České republiky v letech 2000-2008 

a rozpočtové určení daní 

Rozpočtová soustava je soustava peněţních fondů - veřejných rozpočtů 

a mimorozpočtových účelových fondů, resp. specifických fondů. K veřejným rozpočtům 

náleţí především státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí a rozpočty příspěvkových organizací. 

Fond veřejného zdravotního pojištění, státní fondy a fondy obcí a krajů patří 

k mimorozpočtovým fondům. 

Rozhodující část finančních prostředků rozpočtové soustavy centralizuje státní rozpočet 

(SR), jehoţ příjmy tvoří tzv. běţné - daňové příjmy. Jedná se o příjmy ze spotřebních daní 

(především daň z přidané hodnoty), daní z příjmů a majetkových daní. Významným příjmem 

SR jsou cla (případně dovozní, vývozní daně), nedaňové příjmy (poplatky a kapitálové příjmy 

z prodeje státního majetku, příjmy z emise státních obligací a přijaté splátky z vládních 

půjček) a příjem ze sociálního pojištění. 

Základními výdaji SR jsou běţné neinvestiční výdaje alokační (např. mzdy a platy, 

povinné pojistné za zaměstnance atd.), redistribuční (např. transfery, dotace, úroky, atd.) 

a kapitálové – investiční výdaje. 

Dle údajů ČSÚ je sestaven přehled o plánovaných a skutečných příjmech a výdajích SR 

v letech 2004-2008. 
 

Bilance státního rozpočtu a závěrečného účtu v letech 2004-2008 (mld. Kč)

2004 2005 2006 2007 2008

Plánované příjmy 754,0 824,8 884,3 949,4 1 035,6

Plánované výdaje 869,0 908,4 958,7 1 040,7 1 107,3

Plánovaná bilance −114,9 −83,5 −74,4 −91,3 −70,8

Skutečné příjmy 769,2 866,5 923,3 1 025,9 1 064,6

Skutečné výdaje 862,9 922,9 1 020,6 1 092,3 1 083,9

Skutečná bilance −93,7 −56,4 −97,3 −66,4 −19,4

Pramen: ČSÚ
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Schodek státního rozpočtu za rok 2008 dosáhl částky 19,4 mld. Kč. Celkové příjmy 

činily 1 064,57 mld. Kč, celkové výdaje 1 083,94 mld. Kč. Podařilo se výrazně sníţit deficit 

nejen oproti plánovanému schodku, ale i oproti předchozím rokům. 

Ke konci května 2009 dosáhl schodek státního rozpočtu 71,4 mld. Kč. Proti stejnému 

období roku 2008 to znamená výsledek horší o 33,1 mld. Kč. 

Hospodaření rozpočtu v samotném květnu skončilo ve schodku 15,8 mld. Kč (v květnu 

2008 to bylo 10,2 mld. Kč), kdyţ příjmy činily 58,8 mld. Kč (v květnu 2008 to bylo 

63,8 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 74,5 mld. Kč (v květnu 2008 to bylo 

74,1 mld. Kč). 

Aktuální saldo SR za období leden-květen 2009 ve srovnání s roky 2000-2008 na 

základě údajů MF prezentuje graf. 
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Plnění rozpočtu je v pravomoci vlády a jejích orgánů. Jeho podstata spočívá 

v zabezpečování včasného a správného odvodu všech rozpočtových příjmů, a v plynulém 

a hospodárném čerpání rozpočtových výdajů. V České republice odpovídá vláda za plnění 

státního rozpočtu Poslanecké sněmovně, které předkládá po skončení pololetí zprávu, v níţ 

hodnotí vývoj ekonomiky a plnění státního rozpočtu. 

Rozpočtové určení daní 

Rozpočtové určení daní je dáno zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon 

o rozpočtovém určení daní), a dále vyhláškou č.316/2008 Sb., o podílu jednotlivých obcí na 

stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní 

z příjmů. 

Z celostátního výnosu DPH je, dle uvedených legislativních norem, 69,98 % směrováno 

do SR, 8,92 % krajům a 21,4 % obcím. Stejnými podíly je rozpočtově dělena daň z příjmů 

právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji), celostátní výnos daně z příjmů fyzických 

osob vybíraných sráţkou a 60 % výnosu z daně z příjmů ze samostatně výdělečné činnosti 

(zbývajících 40 % této daně se dělí ze 30 % mezi obce a 10 % je směrováno SR). 

Rozdělení výnosu daně z příjmů právnických osob z daně placených obcemi a kraji jde 

100 % jak obcím, tak krajům (jedná se o příjmy, resp. zdanění příjmů poplatníků, kteří nejsou 

zaloţeni nebo zřízeni za účelem podnikání tj. zájmových sdruţení, politických stran, obcí, 

vyšších územních samosprávných celků, příspěvkových organizací atd.). 
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Celostátní výnos daně z příjmů ze závislé činnosti se dělí mezi SR (68,18 %), kraje 

(8,92 %) a obce, kde dle stavu počtu obyvatel připadne obci 21,4 % a dle počtu zaměstnanců 

s místem výkonu práce v obci 1,5 %. 

Výnos daně z nemovitostí je určen ze 100 % obcím, přičemţ příjemcem je ta obec, na 

jejímţ území se nemovitost nachází. 

Do Státního fondu dopravní infrastruktury je směrováno 100 % výnosu silniční daně 

a 9,1% výnosu spotřební daně z minerálních olejů. 

Do Státního fondu ţivotního prostředí jsou převáţně nasměrovány poplatky a pokuty, 

které zohledňují ekologické zákony. 

Druhy daňových příjmů pro rok 2009 včetně rozpočtového převodu jednotlivých daní 

jsou uvedeny dále v přiloţené tabulce. 
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DRUHY PŘÍJMŮ - rok 2009
Název druhu příjmu Podíl Určení

Daň z přidané hodnoty S, O, K

Vracení DPH ozbrojeným silám cizích států § 86 S, O, K

Vracení DPH zahraničním osobám § 82, § 83 S, O, K

Vracení DPH osobám pro vrácení daně § 80, § 81, § 85 S, O, K

Příjmy DPH pro ČR podle § 88 S

Převod DPH - do rozpočtu obcí 21,40% O

Převod DPH - do rozpočtu krajů 8,92% K

Daň spotřební z vína * S

Daň spotřební z tabákových výrobků * S

Daň spotřební z piva * S

Daň spotřební z lihu * S

Daň spotřební z minerálních olejů * 9,10% S, SFDI **

Vrácení spotřební daně - zelená nafta podle § 12f * 9,10% S, SFDI **

Vrácení spotřební daně - technické benzíny podle § 12h * 9,10% S, SFDI **

Vrácení spotřební daně ozbrojeným silám cizích států podle § 12e *

Vrácení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit podle § 12a *

Pozn.: * dle zákona č. 587/1992 Sb.

Pozn.: ** 9,1% podíl do SFDI převádí MF.

Daň z příjmů právnických osob S, O, K

Daň z příjmů práv. osob - vybírané srážkou podle zvl. sazby S, O, K

Daň z příjmů fyzických osob - podávajících přiznání S, O, K

Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvl. sazby S, O, K

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkčních požitků S, O, K

Převod DPPO - do rozpočtu obcí 21,40% O

Převod DPFO - vybírané srážkou do rozpočtu obcí 21,40% O

Převod DPFO - závislá činnost do rozpočtu obcí 21,40% O

Převod DPFO z hrubého výnosu - do rozpočtu obcí 21,40% O

Převod DPFO z výnosu - do rozpočtu obcí 30% O

Převod DPFO - záv. činnost do rozpočtu obcí podle počtu zaměstnanců 1,50% O

Převod DPPO - do rozpočtu krajů 8,92% K

Převod DPFO - vybírané srážkou do rozpočtu krajů 8,92% K

Převod DPFO - závislá činnost do rozpočtu krajů 8,92% K

Převod DPFO - do rozpočtu krajů 8,92% K

Daň dědická S

Daň darovací S

Daň z převodu nemovitostí S

Daň z nemovitostí O

Převod daně z nemovitostí do rozpočtů obec. úřadů 100% O

Nepřímé daně

Přímé daně

Majetkové daně
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DRUHY PŘÍJMŮ - rok 2009
Název druhu příjmu Podíl Určení

Daň silniční 100% SFDI *

Poplatky správní S

Tržby z prodeje kolků S

Pokuty v blokovém řízení namístě zaplacené S

Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění S

Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené S

Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty dle zákona č. 526/1990 Sb. S

Odvody dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti S

Pokuty - dle zákona č. 9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti S

Pokuty - dle zákona č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti S

Příslušenství daní S

Vratky ke splátkám půjček od roku 1991 S

Ostatní příjmy S

Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb. S

Správní poplatky - loterie a sázkové hry S

Zrušené daně a jiné příjmy S

Pozn.: * MF převádí 100% podíl do SFDI.

Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet S

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení S

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy SF

Převod odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně - st. fondy 100% SF

Porušení rozpočtové kázně - Národní fond I NF

Převod za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I 100% NF I

Porušení rozpočtové kázně - Národní fond II

Převod za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II 100% NF II

Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - SFŽP 

Převod za porušení rozpočtové kázně a penále - SFŽP 100% SFŽP

Porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond 

Převod za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond 100% RF

Daň z obratu S

Odvod ze zisku S

Odvod z objemu mezd S

Důchodová daň S

Daň z objemu mezd S

Zrušené daně a poplatky OB O

Převod zrušených daní do rozpočtu obcí 100% O

Daň z příjmu obyvatelstva O

Převod DPO do rozpočtu obcí 100% O

Ostatní daně nové daňové soustavy

Porušení rozpočtové kázně

Daně staré daňové soustavy

 
 

 



74 

DRUHY PŘÍJMŮ - rok 2009
Název druhu příjmu Podíl Určení

Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb., zákona č. 86/2002 Sb.

Převod poplatků dle zákona č. 389/1991 Sb., zákona č. 86/2002 Sb. - do SFŽP 100% SFŽP

Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod

Převod poplatků dle zákona č. 254/01 Sb. - vypouštění odpad. vod - SFŽP 100% SFŽP

Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.

Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.

Odvod za trvalé odnětí půdy § 11, odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb.

Převod za odnětí půdy do ROB 40% O

Převod za odnětí půdy do SFŽP 60% SFŽP

Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.

Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.

Převod za odnětí lesní půdy do ROB 40% O

Převod za odnětí lesní půdy do SFŽP 60% SFŽP

Poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb. - ROB 

Převod poplatků dle zákona č. 185/2001 Sb. - ROB 100% O

Poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb. - SFŽP

Převod poplatků dle zákona č. 185/2001 Sb. - SFŽP 100% SFŽP

Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - ROB

Převod poplatků za porušení OŽP - zrušené zákony - ROB 100% O

Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP

Převod poplatků za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP 100% SFŽP

Pokuty - zákon č. 309/1991, č. 86/2002 - ovzduší

Pokuty - zákon č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda

Pokuty - zákon č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa

Pokuty - zákon č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství

Pokuty - zákon č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody

Pokuty dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pokuty dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, dle zákona č. 200/1990 Sb. - § 34

Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony

Převod pokut za porušení OŽP - ROB 50% O

Převod pokut za porušení OŽP - 50 % SFŽP 50% SFŽP

Pokuty dle zákonů o odpadech - 100 % SFŽP

Pokuty dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 

Pokuty dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Převod pokut k PBÚ 1767, 6787, 9785 100% SFŽP

Pokuty dle zákona č. 58/98 Sb., č. 254/2001 Sb., § 122 - vyp. odpad. vod

Převod pokut dle zákona č. 58/98 Sb., č. 254/01 Sb., § 122 - vyp. odpad. vod - SFŽP 100% SFŽP

Pokuty - zákon č. 157/1998 Sb., č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 

Převod pokut - zákon č. 157/98,č. 356/2003 Sb., o chemických látkách - SFŽP 100% SFŽP

Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100 % SFŽP

Převod pokut k PBÚ 6728 100% SFŽP

Pokuty dle zákona č. 76/2002 Sb., § 37 - integrovaná prevence

Převod pokut dle zákona č. 76/2002 Sb., integrovaná prevence - SFŽP 50% SFŽP

Převod pokut dle zákona č. 76/2002 Sb., integrovaná prevence - ROK 50% K

Pokuty dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství 

Převod pokut dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, do ROK 100% K

Ekologické zákony a dělená správa 
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DRUHY PŘÍJMŮ - rok 2009
Název druhu příjmu Podíl Určení

Pokuty dle zákona č. 149/2003 Sb., č. 117/1995 Sb. do ROK

Převod pokut dle zákona č. 149/2003 Sb., č. 117/1995 Sb. do ROK 100% K

Pokuty dle zákona č. 149/2003 Sb., č. 552/1991 Sb. do ROB

Převod pokut dle zákona č. 149/2003 Sb., č. 552/1991 Sb. do ROB 100% O

Pokuty dle zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ***

Převod pokut dle zákona č. 117/1995 Sb. do RMČ *** 100% RMČ

Pokuty dle zákona č. 15/1998 Sb., § 9c

Převod pokut - dle zákona č. 15/1998 Sb., do Gar. f. 100% Gar. f.

Poplatky za odebrané množství vody 

Převod poplatků za odebrané množství vody - SFŽP 50% SFŽP

Převod poplatků za odebrané množství vody - rozp. krajů 50% K

Pozn.: *** Účty FÚ nejsou v ČNB otevřeny. 

Zvláštní prostředky - exekuce

Zvláštní prostředky - zajištění daně (zákon č. 586/1992 Sb.)

Zvláštní prostředky - zajištění daně (zákon č. 337/1992 Sb.)

Zvláštní prostředky - pohledávky (zákon č. 328/1991 Sb., 182/2006 Sb.) 

Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (zákon č. 191/2004 Sb.)

Ekologické zákony a dělená správa 

Cizí prostředky

 
 

 

Vysvětlivky:

S Státní rozpočet

K Kraje

O Obec

SF Státní fondy (mimo SFŽP a SFDI)

NF I Národní fond - skupina I

NF II Národní fond - skupina II

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP Státní fond životního prostředí

RF Rezervní fond

RMČ Rozpočet městské části hl. m. Prahy

Gar. f. Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Pramen: MF ČR  
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PŘÍLOHA 4 

Sazba daně z příjmů právnických a fyzických osob 
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Pramen: MF ČR 
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Pramen: MF ČR 

 

 

Vybrané slevy na dani z příjmů fyzických osob za jedno zdaňovací období (Kč)
1)

2007 2008 2009

Sleva na poplatníka 7 200 24 840 24 840

Sleva na manţela/manţelku s příjmem do 38 040 Kč za zdaňovací období 4 200 24 840 24 840

Sleva při soustavné přípravě poplatníka na výkon povolání 2 400 4 020 4 020

Sleva na dítě 6 000 10 680 10 680

1) Slevy na dani z příjmu kompenzují u nižších příjmových skupin zvýšení daně z 12 na 15 %.

Pramen: MF ČR  
 


