
Název předmětu:  Typ předmětu:  
Daně a daňová soustava povinně volitelný 
Způsob ukončení: Délka výuky předmětu v průběhu 

vzdělávání: 
zápočet a zkouška ve 4. období přednáška 32 hodin – denní forma 

                  15 hodin – dálková forma 
cvičení 16 hodin – denní forma 

Anotace předmětu Předmět je zaměřen na charakteristiku daňové soustavy v České 
republice. Zabývá se konstrukcí a optimalizací daňových povinností a 
dalších odvodů. Student získá ucelený přehled o mechanizmu fungování 
jednotlivých daní v České republice. Získá potřebný rozsah znalostí a 
dovedností z aktuální daňové problematiky v souvislostech, jimiž by 
měl disponovat každý ekonomicky zaměřený pracovník či podnikatel. 
Student bude seznámen s metodikou výpočtu jednotlivých daní.  
Cílem předmětu je aplikace daňové problematiky do praktických 
souvislostí.  

Obsah výuky Přednášky a cvičení: 
1. Úvod do problematiky. Základní charakteristika daňové soustavy 
České republiky. Daňové pojmy. 
2. Daně v právním a ekonomickém pojetí. Daňové teorie. 
3. Daň z příjmů – společné principy zdaňování fyzických a právnických 
osob. 
4. Zdaňování příjmů fyzických osob – poplatníci daně, předmět daně z 
příjmů, osvobození od daně, stanovení základu daně, nezdanitelné části 
a odpočitatelné položky od základu daně, slevy na dani. 
5. Zdaňování příjmů fyzických osob – příjmy ze závislé činnosti. 
Předmět zdanění, osvobozená plnění, stanovení dílčího základu daně a 
daňové povinnosti. Zálohová a srážková daň. Zaměstnanecké výhody a 
jejich daňový dopad z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele. 
6. Zdaňování příjmů fyzických osob – příjmy ze samostatné činnosti. 
Předmět zdanění, stanovení základu daně, daňová evidence, vedení 
účetnictví, výdaje procentem z příjmů, daň stanovena paušální částkou. 
7. Zdaňování příjmů fyzických osob – příjmy z kapitálového majetku, 
příjmy z nájmu a ostatní příjmy. 
8. Problematika zdravotního a sociálního pojištění – zdravotní a sociální 
pojištění u závislé činnosti, osob samostatně výdělečně činných, 
pojištění z pohledu zaměstnavatele. 
9. Zdaňování příjmů právnických osob – předmět daně, daňové 
povinnosti právnické osoby, metodika stanovení základu daně, principy 
transformace výsledku hospodaření na základ daně (posuzování daňové 
účinnosti výdajů a nákladů). 
10. Daňové aspekty odpisování a leasingu hmotného a nehmotného 
majetku – způsoby odepisování, technické zhodnocení versus opravy, 
tvorba rezerv na opravy, vyřazení majetku a jeho daňové důsledky. 
11. Problematika majetkový daní – daň z nemovitých věcí, silniční daň 
(význam a funkce, konstrukční prvky, správa daně). 
12. Nepřímé daně – daň z přidané hodnoty (význam a funkce, 
konstrukční prvky, správa daně). 
13. Nepřímé daně – spotřební a energetické daně. Daň z hazardních her 
(význam a funkce, konstrukční prvky, správa daně). 
14. Správa daní a poplatků – daňový řád. Problematika mezinárodního 
zdanění. 



Výsledky 
vzdělávání 
 

Student: 
• získá ucelený přehled o mechanizmu fungování jednotlivých daní v 

České republice, 
• získá potřebný rozsah znalostí a dovedností z aktuální daňové 

problematiky v souvislostech, jimiž by měl disponovat každý 
ekonomicky zaměřený pracovník či podnikatel, 

• bude seznámen s metodikou výpočtu jednotlivých daní. 
 


