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1 Úvod 

Vietnam, nejvýchodnější stát Indočíny, patří k dynamicky se rozvíjejícím tržním 

ekonomikám, která hraje významnou ekonomicko-politickou úlohu v regionu jihovýchodní 

Asie. Často byl spravován a ovládán jinými státy, prošel již několika válkami a reformami, 

které přeměnily zemědělsky orientovanou zemi na dnes již industrializovaný stát, který se 

snaží obstát v globálním světě. Od vyhlášení samostatnosti ušel Vietnam dalekou cestu. 

V současnosti je Vietnam velice oblíbenou turistickou destinací, která svými půvaby 

ohromuje zahraniční návštěvníky. Jedná se o nesmírně rozmanitou zemi s rušnými 

velkoměsty, překrásnou krajinou a s řadou jedinečných památek připomínající dlouhou 

historii této země. Také je lákadlem pro zahraniční investory, jelikož jeho ekonomika 

poskytuje nesčetné možnosti pro investice. Vietnam má výjimečné vztahy s Českou 

republikou, s níž ho pojí společná komunistická spolupráce. 

Daňový systém představuje základní zdroj financování veřejných rozpočtů. Daňový 

systém je tak nezbytnou součástí sociální, kulturní a růstové politiky státu. Pomocí daňového 

systému naplňuje vláda své politické a hospodářské cíle, a proto je velice důležité, aby tento 

systém byl přijímán a uznáván samotnými daňovými poplatníky. Daňové systémy se liší  

v důsledku působení historických, politických, geografických a sociálních faktorů. Zmíněné 

faktory ovlivňují daňovou soustavu a tato diplomová práce se snaží propojit daňovou 

soustavu s politicko-ekonomickým vývojem státu. 

Cílem diplomové práce je poskytnout čtenáři základní informace o daňovém prostředí 

Vietnamu a tento sytém demonstrovat na určitých daňových charakteristikách. Koresponduje 

tak s prostředím, ve kterém vyrůstala autorka práce, která měla možnost osobně se seznámit  

s praxí, znalostmi a zkušenostmi obyvatel Vietnamu i České republiky. Cílem diplomové 

práce naopak není komparace s dalšími státy či zevrubné analýzy jiných daní. 

Informace využité v diplomové práci vychází převážně z vietnamských a anglických 

veřejně dostupných internetových zdrojů a vietnamské literatury. Diplomová práce je 

zaměřena na nejdůležitější informace o daňovém systému se snahou poskytnout čtenáři 

praktický rozklad prostřednictvím názorných příkladů. Přínos práce dále autorka vidí v tom, 

že tento daňový systém dává do komparace v českém jazyce. Pro mnoho Čechů mohl být 

právě cizí jazyk překážkou a autorka tak svou prací míní zpřístupnit daňový systém Vietnamu 

českému čtenáři nebo podnikateli, který má zájem s vietnamskými subjekty obchodovat. 

Diplomová práce se snaží vynést do popředí zajímavosti o daňovém systému a propojit 



5 
 

souvislosti, aby upoutala i čtenáře, který je v této oblasti laikem. Využívá přitom metod 

analýzy, analogie, komparace a v závěrečných částech práce metody syntézy. 

Diplomová práce bude rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru, cílem každé  

z kapitol je představit čtenáři určitou oblast a následně propojit tyto kapitoly v jednotný  

a smysluplný celek. Druhá kapitola bude pojednávat o politicko-ekonomickém vývoji 

Vietnamu a současně se zaměřuje na vliv asijské měnové a finanční krize na ekonomiky zemí 

jihovýchodní Asie. Na konci kapitoly by se čtenář měl dozvědět, jaké je současné  

politicko-ekonomické postavení Vietnamu v rámci regionu. 

Třetí kapitola se bude zabývat deskripcí daňového systému Vietnamu. Nejdříve bude 

uvádět reformy, které napomohly k tomu, aby se stal daňový systém efektivnějším  

a přívětivějším pro daňové poplatníky. Následně představí kapitola celkovou strukturu 

daňového systému od přímých a nepřímých daní až k systému sociálního a zdravotního 

pojištění. Kapitola bude zakončena teoretickým a praktickým zhodnocením daňového zatížení 

prostřednictvím daňové kvóty. Daňové zatížení Vietnamu zde bude porovnáno s ostatními 

státy jihovýchodní Asie a zjištěné údaje daňového zatížení jsou následně analyzovány  

a komparovány prostřednictvím grafického znázornění. Kapitola dále bude obsahovat také 

praktický příklad na výpočet čisté mzdy vietnamského zaměstnance, aby mohl čtenář názorně 

vidět, jak se metodika progresivního zdaňování ve Vietnamu aplikuje. 

Předposlední čtvrtá kapitola bude komparovat a hodnotit daňové systémy Vietnamu  

a České republiky. Tato kapitola se bude také snažit upozornit na zajímavosti a odlišnosti, 

které mezi těmito systémy existují. Taktéž bude stručně porovnávat vývoj přímých  

a nepřímých daní v oblasti jihovýchodní Asie a Evropské unie.  

Právě tato předposlední část diplomové práce má být jejím stěžejním bodem, neboť na 

jejím konci chce autorka zjistit, jaké je daňové zatížení poplatníka Vietnamu a České 

republiky s průměrnou mzdou zejména pomocí ukazatele progresivity daňové povinnosti  

a efektivní daňové sazby. Aby bylo na těchto výsledcích jasně vidět, které aspekty mají vliv 

na daňové zatížení zaměstnance, bylo využito široké rozmezí průměrné mzdy od 0,5násobku 

průměrné mzdy až k 20násobku průměrné mzdy zejména ve vybraných letech 2010, 2012  

a 2014. Výsledkem komparace by měly být přehledné tabulky s výpočty a grafy. Výchozí 

datum pro všechny převody z vietnamského dongu (dále jen „VND“) na české koruny bude  

2. 1. 2014, kurz byl k tomuto datu 1 VND/0,00094 Kč neboli 1 Kč/1 060,45 VND. Práce 

vychází z legislativy účinné k 31. 1. 2014 a byla dána k vazbě 20. 4. 2014. 
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2 Analýza politického a ekonomického vývoje Vietnamu 

Vietnam byl po celé období své existence ovlivňován několika mocnostmi. Nejdříve byl 

pod čínskou nadvládou, která vedle odbojů a povstání přinesla také kulturní obohacení. 

Následně byla celá oblast jihovýchodní Asie koncem druhé světové války a počátkem 50. let 

20. století pod vlivem zejména Francie a Velké Británie, přičemž obě země usilovaly 

o zvýšení svého vlivu. Vietnam spolu s Laosem a Kambodžou patřil do tzv. Francouzské 

Indočíny, kterou spravovala Francie. Malajsii a Indonésii naopak kontrolovala Velká Británie. 

V 50. a 60. letech usilovala asijská závislá území o samostatnost, kterou nakonec také získala. 

(Vondrák, 2009) 

2.1 Vietnamská válka 

Ve Vietnamu se po druhé světové válce k moci dostali komunisté v čele 

s Ho Chi Minhem, kteří vyhlásili v roce 1945 Vietnamskou demokratickou republiku. Proti 

tomu však byla Francie, která chtěla obnovit svou vládu v celé Indočíně. Nadvláda Francie 

skončila v roce 1954 v bitvě u Dien Bien Phu, ve které Francie prohrála. Indočína se po této 

válce rozdělila na Laos, Kambodžu a Vietnam. Vietnam se pak rozdělil na severní a jižní. 

Severní Vietnam ovládal Ho Chi Minh a jižní byl pod vedením císaře Bao Daiema. Vietnam 

tak vyšel z této války sice vítězně, ale byl hospodářsky i ekonomicky zubožen, neboť se 

vietnamská ekonomika soustřeďovala desítky let na válečnou výrobu. 

Kontrolu Francie a Velké Británie nyní vystřídal vliv Sovětského svazu. Vietnam se v té 

době hlouběji ubíral k silné komunistické ideologii. Velice silné a schopné komunistické hnutí 

Viet Minh v severním Vietnamu kráčelo v těchto idejích, chyběly mu však peníze, aby se 

mohlo rozvíjet. V roce 1955 uznal Sovětský svaz spolu s Čínou Viet Minh jako legitimní 

vládu Vietnamu. Tento krok znamenal, že Sovětský svaz upevnil svůj vliv v této oblasti. 

V jižním Vietnamu byl ve stejném roce císař Bao Daiem sesazen předsedou vlády 

Diemem. Ten se stal jihovietnamským prezidentem. S vládou Diema však občané nebyli 

spokojeni, byl to fanatický diktátor a jeho vláda byla silně zkorumpovaná. Jihovietnamská 

republika tak byla velice nestabilní a nejednotná. Nakonec byl Diem popraven v roce 1963 

generálem Duong Von Minhovem, který zaujmul místo prezidenta. (Chudobová, 2007) 

Už v době francouzské nadvlády se Spojené státy americké zajímaly o oblast Indočíny. 

Uplatňování francouzského nároku na kolonie je zatím nechalo chladnými, jelikož se v té 

době šířila dekolonizace a Američané jenom čekali, kdy dorazí i do této oblasti. Avšak 
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vzrůstající vliv komunismu byl velkým nebezpečím, jelikož mohl USA z této oblasti  

tzv. „vyšachovat“. Severní Vietnam byl pod vlivem SSSR a komunistické ideje, zatímco jižní 

Vietnam tuto ideu nepodporoval. USA se tak rozhodly podpořit jižní Vietnam. 

V roce 1964 vypukla naplno občanská válka vyvolaná nespokojeným severním 

Vietnamem za podpory SSSR, která se rozšířila i do sousedních států – Laosu a Kambodži. 

USA chtěly komunisty porazit, i proto přehlížely jihovietnamskou chamtivost a zájem pouze 

o peníze za prodej drog vojákům, bílé maso a neomezenou moc. Vláda jižního Vietnamu byla 

silně zkorumpovaná, a zatímco si užívala velkého luxusu, armáda trpěla hlady. Vietnamská 

válka byla považována za občanskou, ale spíše to byla válka mezi západem a komunistickým 

světem. Celá válka byla doprovázena značnou krutostí, která zasáhla hlavně civilisty. Tato 

situace ovlivnila obyvatelstvo na celém světě, lidé vyšli do ulic a rozpoutali masové protesty 

proti této válce. Američané sice dokázali odrážet útoky Vietkongu1, ale američtí vojáci už 

nechtěli dále bojovat za jižní Vietnam. Proto své jednotky začaly USA stahovat a jižní 

Vietnam tak zůstal ve válce sám. 

Tato válka skončila v roce 1975 Pařížským jednáním, které by se dalo považovat za 

zradu jižního Vietnamu ze strany USA. Jihovietnamský prezident tuto dohodu označil jako 

kapitulaci jižního Vietnamu, jelikož věděl, že severní Vietnam ji bude ignorovat. Vietnam se 

následně rychle ztratil ze zájmu USA, jelikož v době, kdy probíhala uvedená jednání, 

propukla v USA aféra Watergate. Válka skončila po více než deseti letech boje. Pro USA to 

byla velká rána a váleční veteráni byli po této prohrané válce zavrženi. Po stažení amerických 

vojsk vznikla v roce 1976 Vietnamská socialistická republika sjednocením Vietnamské 

demokratické republiky a Vietnamské republiky. Vietnam se díky těmto historickým 

událostem stal spojencem bývalého Sovětského svazu, který ho podporoval i během studené 

války a hospodářsky se na něj orientoval. (Chudobová, 2007) 

Po vietnamské válce se Vietnam účastnil ještě dvou válek s Kambodžou a Čínou, které 

na Vietnamskou válku navazovaly. Vietnam vtrhl do Kambodže roku 1979 za účelem 

podporovat komunistickou vládu i v okolních zemích. Důrazně proti však byla Čína, která 

chtěla moc Vietnamu omezit a donutit Vietnam k odchodu z Kambodže. Čínská vojska  

ale prohrála a Vietnam tak ukončil okupaci Kambodži až v roce 1989. (Inkluzivní škola, 

2013) 

                                                 
1 Vojáci severního Vietnamu. 
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Vietnam navíc postihly po skončení válek ničivé tajfuny. Na základě těchto událostí se 

vláda rozhodla pro vstup do Rady vzájemné hospodářské pomoci. Dále se také rozhodla 

pokračovat ve státním plánování ekonomiky, které bylo původně podřízené válečné výrobě. 

V roce 1986 přistoupila vláda k ekonomickým reformám zvaným Doi Moi („Nový směr“), 

které měly zvýšit životní úroveň obyvatel a vyřešit ekonomickou krizi. Jádrem těchto reforem 

byla přeměna centrálně plánované ekonomiky na sociálně orientovanou tržní ekonomiku pod 

státním dozorem prostřednictvím snížení státních zásahů do obchodu a otevření země 

zahraničním investicím. I díky tomu začal být Vietnam od 90. let označován jako „asijský 

tygr“. (Chudobová, 2007) 

V roce 1998 se Vietnam rozhodl otevřít svou ekonomiku ostatním zemím jihovýchodní 

Asie a vstoupil do Sdružení národů jihovýchodní Asie (dále jen „ASEAN“). I přes tyto kroky 

však v zemi přetrvává korupce, nekvalifikovaní pracovníci či nedostatek kapitálu na 

modernizaci. (Inkluzivní škola, 2013) 

2.2 Asijská měnová a finanční krize 

Od konce 70. let už oblast jihovýchodní Asie prožívala období politické stability. 

Jednotlivé asijské země tak měly možnost revitalizovat své hospodářství. Nerostné suroviny 

a zemědělství byly klíčovými zdroji obnovy. Asijští tygři tehdy vykazovali rekordní 

ekonomický růst a zdálo se, že tento růst nemůže nic ovlivnit. Asijské země získaly díky 

vysokým úrokovým sazbám enormní množství světového kapitálu. Oblast tak lákala 

zahraniční investory a v důsledku toho zaznamenala značný příliv přímých zahraničních 

investic. Státy jako Thajsko, Malajsie a Korea zažívaly blahobyt spojený s růstem 

průměrného důchodu. 

V létě roku 1997 však region jihovýchodní Asie zasáhla měnová krize, která se šířila 

z Thajska a postihla nejen oblast jihovýchodní Asie, ale i další asijské oblasti. Díky 

globalizaci zasáhla tato krize i jiné ekonomiky, které byly na ty asijské napojeny. Příčinou 

měnové krize byla zejména nezodpovědná vládní makroekonomická politika všech 

postižených států, doplněná o další specifické faktory jednotlivých ekonomik. Finanční trhy 

byly nestabilní díky špatné fiskální a monetární politice a podlehly krizi. Mezi faktory, které 

zapříčinily rychlý pád finančních trhů, patřily nedostatečný dozor nad finančním systémem 

a institucemi, úzká provázanost soukromého a veřejného sektoru, nízká vymahatelnost daní, 

umělé udržování fixního směnného kurzu a nárůst deficitu běžného účtu platební bilance. 

Tyto faktory signalizovaly přehřátí ekonomik. Signály však byly zkreslovány nekompletními 
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ekonomickými daty. Navíc špatné účetnictví jednotlivých ekonomik a zásahy států do 

soukromého sektoru situaci ještě zhoršovaly. (Vondrák, 2009) 

Následující graf č. 2.1 znázorňuje dopad finanční krize na HDP vybraných asijských 

ekonomik. Nejvíce tato krize ovlivnila Indonésii (-13,1 %), Thajsko (-10,5 %) a Malajsii  

(-7,4 %), které v roce 1998 zaznamenaly nejvyšší meziroční hospodářský propad. Vietnam 

nezasáhla krize ve vysoké míře. Spolu s Čínou jako jediné dvě země zaznamenaly 

hospodářský růst. Po Číně (7,8 %) tak zaznamenal Vietnam (5,8 %) druhý nejlepší výsledek.  

Graf č. 2.1: Vývoj HDP ve vybraných zemích během asijské krize (v %) 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle The World Bank, 2012 

2.3 Současné politicko-ekonomické postavení Vietnamu 

Vietnam byl v roce 2012 čtrnáctou nejlidnatější zemí s 88,8 miliony obyvatel, kteří žijí 

zejména v deltách velkých řek. Ve městech žije zhruba 30 % obyvatelstva, největší 

koncentraci obyvatel má samozřejmě hlavní město Hanoj a druhé nejvýznamnější město 

Ho Chi Minh. Právě tato města zažívají v posledních letech vysoký nárůst obyvatel. V zemi 

žije více než 50 etnik, ale zhruba 80 % obyvatel tvoří etnikum Viet (jinak také nazývané 

Kinh). Obyvatelstvo je etnicky a kulturně velmi rozmanité, ale spojují jej prastaré legendy 

o společném původu, které utužují dobré vztahy mezi etniky. (Inkluzivní škola, 2013) 

„Podle jedné z legend jsou Vietnamci potomci nebeského draka Lạc Long Quân a víly 

moří Âu Cơ, kterým se narodilo 100 vajec, ze kterých se vylíhlo 100 dětí. 50 z nich 
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následovaly svou matku a vrátily se zpět do moře a 50 zůstaly se svým otcem na zemi, kde 

vybudovaly vietnamské království.“ (Portal, 2013) 

Nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus (50 %), dále pak konfucianismus 

a taoismus. Stále větší váhu má i křesťanství. 

Na rozloze 331 211 km2 se rozprostírají neprostupné pralesy a džungle, které utrpěly 

v důsledku ničení za války velkou ránu, zmizelo již mnoho druhů vzácných zvířat a rostlin. 

Některé vietnamské pralesy nebyly dosud zcela prozkoumané. Patrné snahy o ochranu 

a zachování místní přírody můžeme zpozorovat v podobě třinácti národních parků a značném 

množství přírodních rezervací. Tyto snahy jsou však často zmařeny ekonomickými zájmy, 

proto je zejména v okolí velkých průmyslových měst životní prostředí silně znečištěné.  

Ve Vietnamu neexistují systémy, které by omezovaly produkci emisí. Vietnam čelí 

v současné době ekologickým problémům, spojeným se stoupajícím počtem obyvatel, jako 

jsou těžba nerostných surovin či rozšiřování zemědělské půdy a pastvin.  

Vietnam je dnes vedle Číny, Kuby a Laosu jednou z posledních komunistických zemí 

na světě. V čele státu stojí Komunistická strana Vietnamu. Jiné politické strany totiž ve 

Vietnamu neexistují. Národní shromáždění je nejvyšším státním orgánem, který volí 

prezidenta státu a premiéra. Hlavou státu je od roku 2011 prezident Truong Tan Sang, který 

byl zvolen na pětileté volební období. Národní shromáždění je jediným orgánem, který má 

zákonodárnou moc. Vietnamský režim se zaměřuje v dlouhodobých cílech spíše na 

hospodářství než politiku, ale udržuje si dobré politické vztahy nejen s asijskými státy 

zejména proto, aby podpořil příliv zahraničních investic. Poslední dobou se stát snaží 

podporovat průmysl podporou podnikání svých občanů.  

Vietnam stále není svobodnou zemí. Komunistická vláda dává svým obyvatelům tolik 

svobody, kolik je třeba na zlepšení ekonomické situace, ale ne příliš, aby se občané nezačali 

bouřit a nechtěli sesadit komunistický režim. Země bojuje s korupcí, existuje zde ideologická 

cenzura atd. I přes tento stav je dnešní doba pro obyvatele Vietnamu přívětivější. Vietnamci 

už mají například běžně přístup k internetu, mohou relativně svobodně cestovat, a proto často 

cestují za prací do zahraničí, aby finančně podpořili své rodiny. (Inkluzivní škola, 2013) 

Vietnam je členem několika desítek mezinárodních organizací a regionálních uskupení 

jako jsou například IAEA (International Agency for Atomic Energie), UNICEF (United 

Nations Children´s Fund), FAO (Food and Agriculture Organization), UNCTAD (United 

Nations Conference on Trade and Development), APO (Asia Productivity Organization), 
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APEC (Asia Pacific Economic Co-operation) a další. Mezi nejdůležitější však patří WTO 

(World Trade Organisation) a již zmíněný ASEAN. (BusinessInfo 2, 2013) 

V rámci ASEAN existují zarážející hluboké rozdíly mezi zúčastněnými členy. ASEAN 

bylo založeno v roce 1967 Indonésií, Malajsií, Singapurem, Thajskem a Filipínami. Následně 

do něho přistoupily Brunej, Vietnam, Laos, Myanmar a Kambodža, které udělaly z ASEAN 

více nesourodou organizaci (například Singapur je 80x bohatší než Myanmar, kde je míra 

úmrtí kojenců 25x vyšší; obyvatelé Singapuru se dožívají v průměru o 20 let více než 

obyvatelé Kambodži). Navzdory této rozmanitosti zahájilo ASEAN ambiciózní cestu 

k regionální integraci. Do roku 2015 chce vytvořit jednotný trh a má se stát výrobní 

základnou vysoce konkurenční ekonomické oblasti. (Vondrák, 2009) 

Čína jako jedna z nejsilnějších asijských civilizací se v minulosti snažila kulturně 

a vojensky asimilovat všechny národnostní menšiny včetně Vietnamu, který si ale jako jediný 

zachoval svoji integritu a vybojoval si nezávislost. I přesto je tu čínský vliv silně znát 

prostřednictvím jazyka a kultury. 

Ve světě žijí zhruba tři miliony Vietnamců. Hlavním důvodem migrace byla poválečná 

chudoba v důsledku pádu Ho Chi Minova města a následný nástup komunistického režimu 

v jižním Vietnamu. (BusinessInfo 2, 2013) 

Od 50. let 20. století přicházeli vietnamští imigranti i do ČR díky smlouvám o studiu. 

Vietnamská komunita je v současné době za Ukrajinci a Slováky třetí nejvýznamnější 

skupinou imigrantů žijících v ČR, legálně pobývá na území ČR podle statistik Ministerstva 

vnitra ČR až 57 000 Vietnamců (Ministerstvo vnitra ČR, 2013). Už to není válkami sužovaná 

země s chabými ekonomickými výsledky. Stala se z ní jedna ze zemí „asijských tygrů“, která 

si v dnešní době získala na mezinárodním poli svoje místo. Je to také země protikladů, 

ve které lze vidět stále chudé vesnice s dlouholetou zemědělskou tradicí a naproti tomu nová 

města plná obchodních center s průmyslem nastartovaným na rychlý rozvoj.  

(Inkluzivní škola, 2012) 

Ve světovém hodnocení globální konkurenceschopnosti zaujímá Vietnam podle 

ročenky konkurenceschopnosti the Global Competitiveness Index 2013 (The World Economic 

Forum) 70. místo ze 144 hodnocených zemí. Po dlouhé době tak zaznamenala 

konkurenceschopnost zlepšení (Vietnam si polepšil o 5 míst oproti roku 2012). Tento postup 

je výsledkem lepšího makroekonomického prostředí a zlepšení kvality dopravní a energetické 

infrastruktury, i když má v těchto oblastech ještě značné rezervy. Také je třeba zmínit pokrok 
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v oblasti snižování obchodních bariér a daňových sazeb pro podniky. Je však třeba upozornit, 

že je jeho konkurenceschopnost dost nestabilní, jak je vidět i v následující tabulce č. 2.1. 

(The World Economic Forum, 2013) 

Tabulka č. 2.1: Makroekonomické ukazatele Vietnamu 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Meziroční tempo růstu HDP 
(v %) 

7,0 7,1 5,7 5,4 6,4 6,2 5,2

HDP/obyvatele (v dolarech) 731,0 843,0 1070,0 1130,0 1224,0 1408,0 1596,0

Míra inflace (v % za rok) 7,4 8,3 23,1 7,1 8,9 18,7 9,1

Nezaměstnanost (v %) 4,8 4,6 4,7 6,0 5,0 3,6 4,3

Konkurenceschopnost  
(podle WEF) 

77,0 68,0 70,0 75,0 59,0 65,0 75,0

Zdroj: Vlastní zpracování podle The World Bank (2013), Eurostat (2013) a Index Mundi (2012) 

I když Vietnam dlouhodobě zaznamenává ekonomický růst, v roce 2012 dosáhlo 

meziroční tempo růstu HDP 5,2 %, což je nejhorší výsledek za posledních 13 let. 

Hospodářské výsledky nedosáhly očekávané úrovně. Důvodů sníženého hospodářského růstu 

je hned několik; vláda v roce 2011 omezila poskytování úvěrů, což mělo za následek snížení 

domácí poptávky a prohloubení hospodářské krize. Přestože polevily inflační tlaky, vláda se 

snaží přijmout další opatření k posílení ekonomiky, mezi které patří například snížení 

korporátních daní a uvolnění monetární politiky. (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2013) 

Ekonomická úroveň (HDP na obyvatele) se ve Vietnamu dlouhodobě zvyšuje. V roce 

2012 dosáhla 1 596 dolarů. Tato hodnota však zdaleka nedosahuje hodnoty některých 

ostatních „asijských tygrů“. 

Vietnam bojuje s vysokou inflací, která je jedna z nejvyšších v oblasti jihovýchodní 

Asie. V roce 2011 dosáhla průměrná roční míra inflace 18,7 %, v následujícím roce 2012 se jí 

podařilo snížit na 9,1 %. I přes všechna úskalí se podařilo naplnit inflační cíl, který byl pro 

rok 2013 stanoven do 8 %. (BusinessInfo 3, 2012) 

Ve struktuře HDP zaujímá průmysl nejdůležitější roli, v roce 2012 vyprodukoval tento 

sektor 40 % HDP, jak znázorňuje následující graf č. 2.2. K nejvýznamnějším průmyslovým 

odvětvím ve Vietnamu patří textilní a oděvní průmysl, potravinářský a zpracovatelský 

průmysl a petrochemický a chemický průmysl.  Obuv je za ropou a textilem třetí 
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potravin na třetího největšího světového exportéra rýže, druhého největšího vývozce kávy, 

významného vývozce čaje, pepře, kešu oříšků či kukuřice. (Ministerstvo zahraničních věcí 

ČR, 2013) 

V současnosti je Vietnam proexportně zaměřenou ekonomikou, export v roce 2012 

vzrostl na 114,6 mld. dolarů, což znamená nárůst o zhruba 18,3 %.  Mezi hlavní exportní 

komodity patří textil, mořské plody, ropa, elektronika a počítače, telefony, obráběcí stroje, 

rýže, káva apod. I přes ovlivnění výsledků exportu globální hospodářskou krizí si vývoz stále 

udržuje vysokou dynamiku růstu. Mezinárodní měnový fond upozorňuje, že se export může 

v následujících letech snižovat, pokud nebudou uskutečněny strukturální reformy 

v bankovním sektoru a u státních podniků. V roce 2012 došlo i k navýšení importu na 

114,3 mld. dolarů, což znamená nárůst o 7,1 %. Hlavní importní komodity tvořily strojírenské 

výrobky, počítače a jejich komponenty, nářadí a náhradní díly, látky, ocel, petrochemické 

výrobky a další. (BusinessInfo 3, 2012) 

Hospodářské výsledky Vietnamu nedosáhly v roce 2012 očekávané úrovně.  Příčinou 

byly vnitřní i vnější ekonomické podmínky. Agentura Moody´s musela Vietnamu v roce 2012 

snížit úvěrový rating na B22 zejména kvůli zhoršující se situaci v bankovním sektoru 

a v řízení státních podniků. Díky tomu rapidně poklesl příliv přímých zahraničních investic do 

Vietnamu, i když export neočekávaně stále zaznamenává růst. Na zahajovacím zasedání 

Národního shromáždění dne 22. 10. 2012 uvedl předseda vlády pět z patnácti  

cílů pro rok 2012, které nebyly splněny: ekonomický růst, podíl celkových investic na HDP, 

vytváření nových pracovních míst, snižování chudoby a zalesňování. (Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR, 2013) 

V nejbližších letech se bude vláda snažit řešit problémy spojené s reformou bankovního 

sektoru, investic a restrukturalizací státních podniků pomocí Hlavního plánu restrukturalizace, 

který byl schválen v roce 2013. Snaha bude také v posilování soukromého sektoru 

ekonomiky, rozvoji high-tech oborů s vysokou přidanou hodnotou a ekologických přístupů. 

2.4 Dílčí shrnutí 

Tato kapitola představila některé charakteristiky Vietnamu, které poslouží čtenáři jako 

základní informace o této zemi a tvoří širší základ pro další text. 

  

                                                 
2 Rating B2 = vysoce spekulativní; dlužník čelí nepříznivým podmínkám a očekává se zhoršení situace. 
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3 Deskripce daňového systému Vietnamu 

Daně jsou velice důležitým makroekonomickým nástrojem, umocněným existencí 

a rozvojem státu. Daně neplní pouze funkci naplňování veřejných rozpočtů, ale také ovlivňují 

ekonomickou, politickou a sociální sféru. Efektivní daňový systém posiluje nejen veřejné 

finanční prostředky a stimuluje ekonomický růst země, ale také přispívá ke zvyšování 

konkurenceschopnosti a hospodářské integrace. Tato kapitola pojednává, vzhledem k tématu 

práce, již konkrétně o daňovém systému Vietnamu. 

Cílem této kapitoly není pouze podat přehled o daňových reformách ve Vietnamu, 

ale celkově analyzovat postupný vývoj daňového systému a ohodnotit úsilí vlády uspět 

v moderním světě. 

3.1 Reforma daňového systému ve Vietnamu 

Reforma daňové politiky je zásadním krokem vlády a odráží fáze ekonomického 

společenství. Díky rozvíjející se integraci, hospodářskému vývoji a ekonomické globalizaci 

vynaložila od roku 1996 vietnamská vláda mnoho úsilí směřující k daňové reformě. Daňový 

systém byl reformován s cílem zlepšovat jej v souladu s mezinárodní praxí. 

I. Daňová reforma v období 19901995  

Od roku 1990 se daňová politika realizovala především prostřednictvím vyhlášek nebo 

rozhodnutí. Systém vyžadoval reformu daňové politiky prostřednictvím vydávání daňových 

zákonů, které by byly jednotně uplatňovány v celé zemi. 

V tomto duchu předseda Rady ministrů vydal usnesení č. 5 ze dne 1. 12. 1989 

tzv. „Pokyny pro přípravu návrhů nových zákonů o daních". Toto usnesení neodkladně 

vyvolalo diskuze a připomínky veřejnosti. Výsledkem těchto reformních úvah byl daňový 

systém, který se skládal z dvanácti hlavních daní a některých poplatků. Hlavním zdrojem 

daňových příjmů byly daně z prodeje, vývozní daně, dovozní clo, spotřební daně a daně 

z příjmů. Tato daňová reforma přinesla řadu významných výsledků, které potvrdily, že daně 

plnily úlohu podpory ekonomiky státu – vytvářely stále větší zdroj příjmu do státního 

rozpočtu.  

Daňový systém byl v této fázi považován za významný pokrok. Vytvořil pevný právní 

rámec pro fungování ekonomiky, zvýšil tempo růstu HDP a zvýšil daňové příjmy. Nicméně 

zde stále existovaly určité nedostatky. Daňová politika nezaručovala kompatibilitu s tržní 
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ekonomikou v regionu, a ačkoli byl daňový systém reformován, nepodařilo se dosáhnout větší 

jednoduchosti a přehlednosti. (Vanlanguni, 2013) 

II. Daňová reforma v období 19962004  

Nedostatky daňové reformy v období 19901995 se spolu s rychlým růstem ekonomiky 

staly důvodem pro nové reformní kroky. Cílem nyní bylo posílit účinek správy příjmů  

a snížení ztrát, budovat rozpočet na základě interních zdrojů a příprava na regionální 

hospodářskou integraci. K dosažení tohoto cíle bylo třeba vytvořit daňový systém, který by 

byl kompatibilní s mezinárodními předpisy a doplnit stávající daně, aby odpovídaly 

ekonomické situaci. 

Daňová politika zaznamenala v tomto období důležité změny. V první fázi bylo 

průlomovým krokem přijetí zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o daních z příjmů 

právnických osob. Současně se daňová reforma mění a doplňuje o řadu ustanovení daňových 

zákonů, například zákon o clech a spotřebních daních či zákon o převodu práv k užívání 

pozemků. (Vanlanguni, 2013) 

Druhá fáze strategie daňové reformy byla provedena v kontextu se změnou ekonomické 

situace, Vietnam se totiž začal účastnit mezinárodních obchodních a bilaterálních dohod. 

Ve snaze o komplexní reformu, která by obsahovala i otevřenou mezinárodní politiku 

a hospodářskou spolupráci s ostatními zeměmi, začal Vietnam vyjednávat o mezinárodních 

dohodách o zdanění: 

1) Dohoda o zamezení dvojího zdanění 

Tato dohoda se dá považovat za základní kámen pro vytváření mezinárodního daňového 

režimu ve Vietnamu. Kromě toho poskytuje dohoda právní rámec pro spolupráci a vzájemnou 

pomoc mezi daňovými orgány, aby se zabránilo mezinárodním daňovým únikům daní 

z příjmů a majetku. První dohodu o zamezení dvojího zdanění podepsal Vietnam s Austrálií 

v roce 1992 a do roku 2012 podepsal Vietnam dohody s dalšími více než 60 zeměmi po celém 

světě. 

2) Závazek snížit dovozní cla pro ASEAN 

Vietnam se prostřednictvím mezinárodní smlouvy s ASEAN zavázal ke snižování tarifů 

na dovozní cla s cílem liberalizovat obchod.   
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3) Ostatní mezinárodní dohody o zdanění  

Tyto dohody měly pokračovat v provádění hospodářské integrace na regionální  

a mezinárodní úrovni. Ministerstvo financí přijalo závazky v oblasti snižování tarifních cel  

s mezinárodními organizacemi. Aby se Vietnam mohl stát členem Asijsko-pacifického 

hospodářského společenství (dále jen „APEC“), musel Národní akční plán provést v roce 

2000 liberalizaci obchodu; zboží pocházející z APEC bylo osvobozeno od cla. V důsledku 

vstupu Vietnamu do WTO a otevření jeho trhu došlo k dalšímu poklesu dovozních cel. Obsah 

mezinárodních dohod je odlišný, ale všechny mají společný cíl – liberalizaci obchodu. 

III. Daňová reforma v období 20052010  

V tomto období, které trvá do současnosti (2014), se proces daňové reformy provádí za 

pomoci informačních technologií; vzdálenosti mezi zeměmi se tím virtuálně zkrátily 

a ekonomiky se otevřely ostatním státům, což má nevyhnutelný vliv i na daňovou politiku. 

Pro zachování stability je další daňová reforma nezbytná.  

Dne 12. 6. 2004 byl schválen program na reformu daňového systému. Cílem daňové 

reformy bylo v této fázi vytvořit systém jednotné daňové politiky se strukturou, která bude 

v souladu s tržním sociálně orientovaným hospodářstvím. Ekonomika v té době zaznamenala 

pokroky zejména při plnění mezinárodních závazků. To vedlo k výraznému snížení příjmů 

z dovozních daní, což představovalo asi 30 % z celkových daňových příjmů. Třetí fáze taktéž 

přinesla nové daňové zákony, zavedla nové daně (například daň z příjmů fyzických osob)  

a trend zvyšování přímých daní (respektive postupné snižování nepřímých daní v souladu 

s obdobím integrace a provádění mezinárodních závazků). Mezi nejdůležitější zákony, které 

byly přijaty v roce 2009, patří: 

- 2009 zákon o dani z přidané hodnoty (č. 03/06/2008 13/2008/QH12), který poskytnul 

některá nová pravidla, aby odpovídaly realitě ekonomiky.  

- 2008 zákon o dani z příjmů právnických osob (č. 14/2008/QH12), který nahradil starý 

zákon o dani z příjmů právnických osob z roku 2003.  

- 2009 zákon o dani z příjmů fyzických osob (č. 04/2007/QH12).  

- 2005 zákon o vývozních a dovozních clech (č. 45/2005/QH11), který nahradil zákon 

o vývozních a dovozních clech z roku 2001 tak, aby odpovídal mezinárodním závazkům 

ke snižování tarifů.  

- 2009 zákon o speciálních spotřebních daních (č. 27/2008/QH12), který nahradil zákon 

z roku 1998. 
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Na konci roku 2010 se tak podařilo přijmout nové zákony, které měly reagovat zejména 

na prudký pokles daňových příjmů a cel vyplývající ze vstupu do Světové obchodní 

organizace (dále jen „WTO“) v roce 2007. Nové zákony měly taktéž podpořit větší efektivitu 

výběru daní, která je ve Vietnamu poměrně nízká v porovnání s ostatními zeměmi 

jihovýchodní Asie. (Vanlanguni, 2013) 

IV. Snaha o reformu daňového systému v období 20112020 

Dne 17. 5. 2011 byla schválena reformní strategie daňového systému pro období  

20112020. Cílem této strategie je vytvořit jednotné, konzistentní, spravedlivé a efektivní 

daňové zásady. Během tohoto období vznikly dvě nové daně s účinností od 1. 1. 2012: 

 zákon o nezemědělské půdě (XII kongres 7. zasedání) 17. 6. 2010 

 zákon o ekologické dani (XII kongres 8. zasedání) 15. 11. 2010. Jednalo se o novou daň 

v daňovém systému, která nahradila řadu ekologických poplatků. 

Současný daňový systém, který zahrnuje přímé, nepřímé a místní daně, je zobrazen na 

schématu č. 3.1. Během dvaceti let reforem se podařilo zefektivnit daňový systém v souladu 

s mezinárodní praxí. (Vanlanguni, 2013) 

Schéma č. 3.1: Schéma daňové soustavy Vietnamu

Zdroj: Vlastní zpracování podle Vanlanguni, 2013 
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3.2 Struktura daňového systému Vietnamu 

Daňový systém je více či méně závislý na ekonomických charakteristikách. Právní 

architektura daňového systému může být v každé zemi odlišná, nicméně se daňový systém 

obvykle skládá z přímých a nepřímých daní.  

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

rozpočtu. Jedná se o platbu neúčelovou a neekvivalentní.“ (Kubátová, 2010, s. 15) 

3.2.1 Nejdůležitější přímé daně 

Přímé daně představují jedny z nejvýnosnějších daní veřejných rozpočtů. Přímé daně 

jsou takové daně, které dopadají přímo na poplatníka na úkor jeho příjmu a majetku a nelze je 

přenést na jiný subjekt. Přímé daně se většinou rozdělují na daň z příjmů (neboli osobní 

důchodová daň) a daň z majetku. Daň z příjmů se dále dělí na daň z příjmů fyzických  

(dále jen „FO“) a právnických osob (dále jen „PO“). Obě daně se od sebe liší co do 

konstrukce výpočtu daně, tak i daňovými sazbami. Vietnam řadí do daní z majetku také daň 

z užívání půdy a daň z nemovitostí. V některých literaturách jsou do přímých daní zahrnuty  

i platby sociálního pojištění; přesto, že nesplňují charakteristiku přímých daní, ovlivňují 

důchodovou situaci poplatníka (Široký, 2008). Kubátová (2008) dokonce do přímých daní 

řadí jen platby sociálního pojištění placené zaměstnancem. Platby placené zaměstnavatelem 

řadí naopak do nepřímých daní. V této diplomové práci budou platby na sociálním pojištění 

pro přehlednost řazeny zvlášť. 

I. Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob ve Vietnamu se vztahuje na rezidenty i nerezidenty. 

Předmětem daně jsou tak příjmy všech právnických osob, bez ohledu na to, zda se jedná 

o zahraniční podnik, jehož dceřiné společnosti jsou ve Vietnamu založené nebo jsou 

považovány za stálou provozovnu. Kongres schválil zákon, který mění a doplňuje několik 

zákonů o dani z příjmů právnických osob. Standardní sazba daně se od 1. 1. 2014 snižuje 

z 25 % na 22 % a od roku 2016 se má snížit až na 20 %. Na některá odvětví je uvalena vyšší 

daňová sazba. Zejména ropné společnosti a těžební společnosti využívající vzácné přírodní 

zdroje jsou předmětem daňové sazby v rozmezí od 32 % do 50 %, jak znázorňuje následující 

tabulka č. 3.1. Tyto společnosti mohou být rovněž předmětem daně z přírodních zdrojů. 

Daňová sazba se liší v závislosti na konkrétním projektu. V ČR je tento proces opačný, jelikož 

má vláda v plánu sazbu z příjmů PO zvyšovat. (KPMG International Cooperative, 2013) 
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Tabulka č. 3.1: Přehled daní z příjmů právnických osob 

Rezidenti   

Sazba daně z příjmů právnických osob 22 % standardní sazba

32 %  50 % ropné 
a těžební společnosti

Kapitálové zisky ano, část příjmů 
z podnikání

Nerezidenti 

Sazba daně z příjmů právnických osob 22 % standardní sazba

32 %  50 % ropné 
a těžební společnosti

Kapitálové zisky z prodeje podílů v tuzemských společnostech ano

Srážková daň  

- zisk z poboček 25 %

- dividendy 0 %

- úroky 5 %

- tantiémy 10 %

Zdroj: Vlastní zpracování podle Hamzaoui a Schelleckens, 2013 

Do roku 2014 byla standardní sazba daně z příjmů ve Vietnamu 25 %, což je vyšší 

sazba, než je průměr zemí v jihovýchodní Asii. Tato sazba snižuje konkurenceschopnost při 

získávání investic. Podle statistik je průměrná standardní daňová sazba zemí v asijsko-

tichomořském regionu 22 %.  Od roku 2014 Vietnam snížil tuto sazbu na 22 %. Nižší 

daňovou sazbu mají země jako Singapur (17 %), Thajsko (20 %) či Kambodža (20 %). 

Zkušenosti z různých zemí na světě také ukazují, že i když tržby poklesnou v důsledku nižší 

sazby daně z příjmů, budou v budoucnu kompenzovány částečně zvýšením nepřímých daní  

a daní z příjmů fyzických osob. Kromě toho, v dlouhodobém horizontu snížení daní podpoří 

rozšíření obchodu a podnikání, které zvýší rozpočtové příjmy. Jak již bylo uvedeno, podniky 

však mnohdy platily vyšší než 25% daňovou sazbu. Například daňová sazba pro 

telekomunikační společnosti v roce 2011 dosáhla až 60 %. Tato skutečnost pramenila 

z nedostatku současných daňových předpisů a kvůli různým výkladům daňových úřadů. 

Daňové úřady Vietnamu nebraly ohledy na žádné další náklady podniku, jako jsou náklady na 
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zlepšení efektivity společnosti, na využití obnovitelných zdrojů energie nebo na posílení 

vztahů se zákazníky a zaměstnanci. Dalším problémem v této oblasti je nepřiměřený soubor 

pravidel o registraci spotřeby surovin. Například podnik vyrábějící plastové díly pro tisíce 

mobilních telefonů a počítačů má nemalé časové náklady kvůli registraci těchto dílčích 

surovin. (Cafef, 2013) 

Nerezidenti stejně jako rezidenti odvádějí státu daně plynoucí z kapitálových zisků ve 

výši 22 % a srážkovou daň, jejichž výši znázorňuje předchozí tabulka č 3.1. Prominutí daně 

z dividend nabylo účinnosti 1. ledna 2004, dividendy tak již nepodléhají srážkové dani. Sazba 

srážkové daně z úroků vyplácených na základě úvěrových smluv se snižuje z 10 % na 5 % 

s účinností od 1. března 2012. Na tantiémy připadá 10% daňová sazba.  

Daňové pobídky 

Zvýhodněné daňové sazby ve výši 10 % nebo 20 % mohou být poskytnuty vládou 

oprávněným zahraničních investičním projektům. Nižší 10% sazba pro pětileté období může 

být k dispozici zejména nově zavedeným podnikům, které jsou stanovené v rozhodnutích 

předsedy vlády. Jedná se o podniky zabývající se výrobou softwarových produktů, investiční 

projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury státu či podniky působící v odvětví vzdělávání 

a odborné přípravy, profesního vzdělávání, zdravotní péče, kultury, sportu a životního 

prostředí. Lhůta pro 10% sazbu daně nesmí překročit 30 let. 

O 20% sazbu pro desetileté období mohou požádat nově založené podniky zabývající se 

zemědělskými službami, družstva, úvěrové fondy a instituce zřízené podle vietnamských 

zákonů týkajících se úvěrových institucí. Po uplynutí lhůty pro daňovou pobídku se použije 

standardní 22% daňová sazba. (Nguyen, 2011) 

Osvobození od daně a daňové úlevy 

Následující podniky jsou osvobozeny od daně nebo mohou využít daňové úlevy: 

 nově zavedené podniky zabývající se investičními projekty v oblastech s obzvláště 

obtížnými sociálně-ekonomickými podmínkami nebo v ekonomických a high-tech zónách 

zřízené podle rozhodnutí předsedy vlády, 

 nově zavedené podniky zabývající se investičními projekty v různých odvětvích, včetně 

vyspělých technologií, vědeckého výzkumu a technologického vývoje, 

 podniky, které se zapojují do investičních projektů zaměřených na výrobu softwarových 

produktů a na rozvoj vodních elektráren, zásobování vodou a závlahové systémy, mosty, 
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železnice, letiště, přístavy, říční přístavy či jiné důležité infrastrukturní projekty, zřízené 

podle rozhodnutí předsedy vlády, 

 nově zavedené podniky působící v odvětví vzdělávání a odborné přípravy, profesní 

vzdělávání, zdravotní péče, kultury, sportu a životního prostředí, v oblastech s obzvláště 

obtížnými sociálně-ekonomickými podmínkami, 

 podniky, působící v odvětvích uvedených výše, které nemají zvlášť složité 

socioekonomické podmínky, ale mají nárok na osvobození od daně na čtyři roky a s 50% 

snížením daně z příjmů po dobu pěti následujících let, 

 ostatní nově vzniklé podniky zapojené do investičních projektů v oblastech s obtížnými 

socioekonomickými podmínkami jsou osvobozeny od daně z příjmů po dobu dvou let 

a s 50% snížením daně z příjmů po dobu nejvýše čtyř následujících let. 

Doba trvání osvobození od daně a snížení výše popsaného se počítá od prvního roku, 

ve kterém má podnik zdanitelné příjmy. Pokud podnik nemá zdanitelné příjmy v prvních 

třech letech, ve kterých má obrat, tak se lhůta pro snížení a osvobození od daně počítá 

od čtvrtého roku. (Nguyen, 2011) 

Daňový rok a administrativa 

Pro výpočet daňového roku používají podniky kalendářní rok. Podniky, které mají své 

vlastní konkrétní charakteristiky provozní organizace, si mohou vybrat finanční rok 12 měsíců 

podle gregoriánského kalendáře, ale tento krok musí oznámit místním orgánům. Podniky musí 

podat čtvrtletní prozatímní daňové přiznání a zaplatit čtvrtletní daň z příjmů splatnou do  

30-ti dnů po posledním dni čtvrtletí. Podniky musí podat konečné daňové přiznání a zaplatit 

jakýkoli zůstatek daně z příjmů, který je splatný do 90-ti dnů po skončení zdaňovacího 

období. Podvodné jednání s úmyslem vyhnout se daňové povinnosti podléhá sankci až do 

výše trojnásobku nezdaněné částky. Pozdní platby podléhají pokutě ve výši 0,05 %  

z neuhrazené částky za každý den, kdy se platba zpozdí. 

Zamezení dvojího zdanění 

Vietnam podepsal smlouvy o zamezení dvojího zdanění s více než šedesáti zeměmi. 

S Českou republikou vstoupila v platnost tato smlouva roku 1999. 

Stanovení zdanitelného příjmu 

Zdanitelný příjem podniku je příjem zobrazený v účetní závěrce s výhradou určitých 

úprav. Zdanitelný příjem zahrnuje příjmy pocházející z podnikání (výroba nebo obchod se 

zbožím a poskytování služeb) a jiných činností, včetně příjmů z: 
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 převodu kapitálu a převodu nemovitostí, 

 vlastnictví nebo práva na užívání aktiva, 

 leasingu a likvidace aktiv, 

 obchodní činnosti nehlášené v předchozích letech, 

 úroků z vkladů, půjček a příjmů z prodeje cizí měny, 

 výnosů z pohotovostních zásob a nedobytných pohledávek, 

 jiných zdrojů, včetně výroby a podnikání mimo Vietnam. (Vietnam Briefing, 2013) 

Podnik může odečíst náklady, pokud jsou splněny následující podmínky: 

 jedná se o náklady, které vznikly během roku a jsou spojeny s výrobní a obchodní činností 

podniku, 

 náklady jsou doplněny kompletními fakturami, jak to vyžaduje zákon. 

Daňové odpisy 

Odpisy dlouhodobého majetku se obvykle počítají pomocí tzv. lineární metody. 

Ministerstvo financí Vietnamu (dále jen „MFV“) vydalo pokyny stanovující minimální 

a maximální roky odpisů různých aktiv, které jsou vidět v následující tabulce č. 3.2: 

Tabulka č. 3.2: Minimální a maximální roky odpisování u určitých kategorií aktiv 

Aktivum Roky 

Dlouhodobý nehmotný majetek 20 

Stavby a továrny 5 až 50 

Zařízení a stroje 3 až 20 

Dopravní prostředky 6 až 30 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 až 40 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Ernst&Young, 2013 

Odpisy přesahujícím povolenou hranici MFV nejsou odpočitatelné pro daňové účely. 

U vozidel s devíti nebo méně sedadly určených pro podnikání je odpočitatelná částka 

omezena na 1,6 miliard VND, což je při současném kurzu zhruba 1,5 milionů Kč. 

(Ernst&Young 3, 2013) 
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Skupiny společností 

Závislé výrobní provozovny společnosti působící v různých oblastech Vietnamu musí 

přiznat a zaplatit daň místním daňovým úřadům. Kompenzace ztrát a zisků mezi mateřskými 

a dceřinými společnostmi není povolena. (Ernst&Young 3, 2013) 

II. Daň z příjmů fyzických osob 

Od 1. ledna roku 2009 vstoupila v platnost novela, která přinesla v této kategorii 

největší změny. Díky změně definice trvalého pobytu (rezidenta) došlo k rozšíření okruhu 

daňových poplatníků. Mezi daňové poplatníky jsou podle tohoto zákona považováni: 

 osoby pobývající ve Vietnamu více než 183 dnů ročně nebo osoba, která se zdržuje ve 

Vietnamu od prvního dne příjezdu nepřetržitě po dobu 12-ti měsíců. Při výpočtu počtu dnů 

se data příjezdu a odjezdu počítají jako jeden den, 

 osoby, které si pronajímají ve Vietnamu nemovitost po dobu přesahující 90 dní za rok 

(včetně hotelů, motelů a kanceláří). Většina zahraničních pracovníků se však nemusí bát 

dvojího zdanění, jelikož má mnoho zemí s Vietnamem sjednanou smlouvu o zamezení 

dvojího zdanění, jak již bylo uvedeno výše. 

Daňová povinnost se nevztahuje na osoby, které nesplňují výše uvedené podmínky. 

Nicméně pokud přebývá jedinec v daňovém roce ve Vietnamu 90 a více dní (avšak méně než 

183 dní) a pokud může prokázat, že je daňovým rezidentem v jiné zemi, je s ním zacházeno 

jako s daňovým plátcem Vietnamu v daném zdaňovacím období. Platí daně jako 

„nerezidenti“. (Nguyen, 2012) 

Zdanitelný příjem 

Mezi další změny patří rozšíření okruhu zdanitelných položek a pokles procentuální 

sazby daně. Nově došlo k zavedení nezdanitelné části příjmu ve výši 48 milionů VND ročně 

a ke snížení nejvyšší sazby daně z příjmů ze 40 % na 35 %. Vietnam má nyní 10 okruhů 

zdanitelných položek, které jsou znázorněny v následující tabulce č. 3.3. Zdanitelné položky 

se rozšířily o řadu příspěvků, které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům. Mezi tyto 

příspěvky patří například příspěvek na bydlení, na leteckou dopravu na dovolenou, na 

stěhování se do Vietnamu, na školné pro děti zahraničních pracovníků, opce na akcie 

zaměstnavatele nebo různé členské poplatky. Dani z příjmů také podléhají příjmy z investic 

(srážková daň), mezi které patří například dividendy, úroky či tantiémy. (Nguyen, 2012) 
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Tabulka č. 3.3: Okruhy zdanitelných položek 

Příjmy z podnikání Výnosy z kapitálových transferů 

Příjmy ze závislé činnosti Výnosy z převodu nemovitostí 

Příjmy z přijetí dědictví Výnosy z licenčních poplatků 

Příjmy z přijetí darů Výnosy z franchisingu 

Výnosy z kapitálových investic Výnosy z výhry nebo cen 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Ernst&Young 2, 2013 

Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmy ze závislé činnosti zahrnují platy, mzdy, odměny, prémie, poplatky členům 

představenstva a odměny, příspěvky na bydlení (s daňovým zvýhodněním), povolenky  

a ostatní platby za poskytnuté služby.  Od 1. 1. 2009 se progresivní daňové sazby v rozmezí 

od 5 % do 35 % vztahují na vietnamské i zahraniční rezidenty (viz tabulka č. 3.4), zatímco 

paušální daňová sazba ve výši 20 %, v následující tabulce č. 3.5, se vztahuje na příjmy 

nerezidentů. Tato daňová sazba je standardní způsob, který se využívá běžně ve světě. 

(Nguyen, 2012) 

Tabulka č. 3.4: Sazby daně z příjmů fyzických osob platné pro daňové rezidenty 

Měsíční příjem  
(v mil. VND) 

Odpovídající měsíční  
příjem v Kč 

Daňová sazba  
(v %) 

do 5 do 4 715 5 

5 – 10 4 715 – 9 430 10 

10 – 18  9 430 – 16 974 15 

18 – 32 16 974 – 30 176 20 

32 – 52 30 176 – 49 036 25 

52 – 80 49 036 – 75 440 30 

nad 80 nad 75 440 35 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Ernst&Young, 2013 

Průměrná měsíční mzda dosahuje ve Vietnamu 3,84 milionů VND (3 579 Kč), takže je 

na příjmy nízko-příjmových a středně-příjmových skupin uvalena 5% daňová sazba. Další 
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sazby již akcentují vysoko-příjmové skupiny poplatníků, na jejichž příjem může být uvalena 

až 35% daňová sazba.  

Mzdy jsou ve Vietnamu velmi rozdílné napříč povoláními a ostře kontrastují mezi 

městskými a venkovskými oblastmi. Mezi vysoko-příjmové profese patří zpracování a těžba 

vzácných přírodních zdrojů (měsíční příjem dosahuje až 9,2 mil. VND za měsíc  

– 8 648 Kč), bankovnictví (7,6 mil. VND za měsíc – 7 144 Kč) a zdravotnictví (7 mil. VND 

na měsíc – 6 580 Kč). Mezi nízkopříjmové až středně-příjmové profese se řadí například 

zemědělství, textilní nebo potravinářský průmysl, ve kterém dosahuje průměrná mzda právě 

2,1–2,3 mil. VND za měsíc (1 974–2162 Kč). Významný rozdíl ve mzdách je mezi různými 

pozicemi i v rámci jedné společnosti; například příjem sekretářky se pohybuje často mezi  

2–2,5 mil. VND (1 880–2 350 Kč), zatímco mzda generálního ředitele se pohybuje mezi 17 až 

20 mil. VND (15 980–18 800 Kč). Odlišná mzda je i mezi soukromými a státními podniky. 

Většina státních úředníků a zaměstnanců má velmi nízké mzdy, které se obvykle rovnají 1/3, 

1/5 nebo dokonce 1/10 platu úředníků a pracovníků ve stejném oboru (zejména v některých 

klíčových oblastech jako je vzdělávání a zdravotní péče). Obyvatelé Vietnamu tak usilují  

o získání pracovní pozice v mezinárodních společnostech sídlících ve Vietnamu, jelikož je 

zde mzda nejvyšší, avšak díky jejich omezené znalosti angličtiny a odlišné kvalitě vzdělání 

není mnoho uchazečů o tyto pozice úspěšných (Vietnam Online, 2012).  

Daňová sleva 

Od 1. 1. 2009 se začala uplatňovat daňová sleva na poplatníka a na dítě mladší 18-ti let. 

Sleva na poplatníka je automaticky poskytována jednotlivým rezidentům ve výši 4 milionů 

VND, kteří odvádějí daň z příjmů. Sleva na dítě se uděluje poplatníkovi ve výši 1,6 milionů 

VND za každé dítě. Od 1. 7. 2013 došlo k navýšení těchto slev. Sleva na daňového poplatníka 

se zvýšila na částku 9 milionů VND a sleva na dítě na 3,6 milionů VND. Neexistuje žádný 

limit týkající se počtu dětí, ale způsobilá vyživovaná osoba musí splňovat určité podmínky 

týkající se příjmů, věku a vztahu s poplatníkem. (Ernst&Young 2, 2013) 

Příjmy z podnikání 

Příjmy z podnikání jsou příjmy z výrobní a obchodní činnosti (včetně zemědělství, 

lesnictví, výroby soli, akvakultury a rybolovu), pokud tyto činnosti nesplňují podmínky pro 

osvobození od daně, včetně příjmů z nezávislé praxe.  
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Tabulka č. 3.5: Přehled daní z příjmů fyzických osob 

Rezidenti Daňová sazba v % 

Příjmy ze závislé činnosti a z podnikání 5 – 35 

Kapitálové zisky ano 

Srážková daň  

Dividendy 5 

Úroky 5 

Tantiémy 5 

Dědictví 10 

Prodej cenných papírů 20 

Prodej nemovitostí 25 

Nerezidenti  

Příjmy ze závislé činnosti  20 

Příjmy z podnikání  

  Obchodování se zbožím 1 

  Poskytování služeb  5 

  Výroba, stavebnictví, doprava a jiné obchodní činnosti 2 

Kapitálové zisky z prodeje podílů v tuzemských společnostech ano 

Srážková daň  

Dividendy 0 

Úroky 10 

Tantiémy 5 

Prodej cenných papírů  0,1* 

Prodej nemovitostí 2* 

* z výnosu z prodeje 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Hamzaoui a Schelleckens (2013), Ministerstva zahraničních věcí   
 (2013) a Price Waterhouse Coopers (2012) 



28 
 

U rezidentů jsou daňové sazby platné na příjmy z podnikání stejné jako daňové sazby 

platné na příjmy ze zaměstnání. U nerezidentů se používají paušální sazby, které znázorňuje 

tabulka č. 3.5. Na příjmy z podnikání tak nerezidenti platí 1% – 5% sazbu v závislosti na 

obchodní činnosti. 

III. Daň z užívání půdy a daň z nemovitostí 

I když není ve Vietnamu oficiálně povoleno nerezidentům soukromé vlastnictví půdy, 

jelikož patří půda oficiálně vietnamskému lidu a stát má tak statut správce vlastnických práv, 

právo užívat pozemek na určité časové období získat lze. Toto právo se nazývá právo na 

užívání pozemku (Land Use Right) a je to jediná forma vlastnictví půdy dostupná pro cizince 

(i v případě, že by chtěl ve Vietnamu podnikat). Držitelé smlouvy jsou povinni zaplatit sazbu 

0,03 % z hodnoty pozemku (nezahrnuje budovy nebo podniky stojící na pozemku). 

Od roku 2012, kdy vstoupil v platnost zákon o nezemědělské dani z pozemků, musejí 

majitelé nemovitostí navíc platit daň z pozemku (Property Tax). Jedná se o progresivní 

daňové sazby v rozmezí 0,03 % – 0,15 %, které se počítají na základě rozlohy užívaného 

pozemku v metrech čtverečních. Sazby těchto daní určuje Ministerstvo financí v závislosti na 

umístění, kvalitě a způsobu využití pozemku. I přes snahy dalších redukcí sazeb těchto daní je 

výška daně zahraničními investory dlouhodobě kritizována, jelikož je v řadě lokalit neúměrně 

vysoká. (Anglo Info, 2013) 

3.2.2 Nejdůležitější nepřímé daně 

„U nepřímých daní se předpokládá, že je subjekt, který tuto daň odvádí, neplatí 

z vlastního důchodu (nesnižuje se mu tak jeho vlastní důchod), ale že je přenáší na jiný 

subjekt. Daň je přenesena prostřednictvím zvýšením ceny.“ (Kubátová, 2010, s. 20) 

Mezi nepřímé daně ve Vietnamu patří daň z přidané hodnoty, speciální spotřební daň, 

dovozní a vývozní cla, daň z přírodních zdrojů a daně k ochraně životního prostředí. 

I. Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je uplatňována od 1. 1. 1999 na většinu zboží 

a služeb s výjimkou některých aktivit financovaných ze státního rozpočtu (neziskové aktivity, 

zemědělství, zdravotnictví, školství atd.). Sazba DPH se vypočítává na základě prodejní ceny 

a k dispozici jsou tak dvě úrovně daňových sazeb 5 % a 10 %: 

Osvobozeny od daně jsou především zboží a služby, které jsou určené na vývoz nebo které 

jsou předmětem mezinárodního obchodu, například zlato nebo cizí měna.  
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5% sazba se vztahuje na základní zboží a služby: pitnou vodu, výrobu hnojiv, učební 

pomůcky, knihy, potraviny, léky a zdravotnická zařízení, krmivo pro dobytek, různé 

zemědělské produkty a služby, technické a vědecké služby, latex, cukr a jeho vedlejší 

produkty, 

10% standardní sazba se vztahuje na zboží a služby, které nejsou uvedeny v předchozích 

dvou úrovních. Obecně platí, že většina zboží a služeb podléhá právě v této sazbě.  

(Price Waterhouse Coopers, 2012) 

Pro uplatnění odpočtu DPH musí být všechny výdaje přesahující 20 mil. VND 

uskutečněny bankovním převodem. Zákon o DPH byl podepsán 10. 5. 1997 na 11. schůzi 

Národního shromáždění a 1. 1. 1999 vstoupil v platnost. Od té doby bylo uskutečněno mnoho 

změn, které mají tuto daň zefektivnit. Změny se týkají především snížení sazby DPH na 

některé činnosti a zboží. Ačkoli se nepodařilo vyřešit ještě mnoho chyb, přetrvává v této 

oblasti stále snaha se touto problematikou zabývat. Do konce roku 2003 byla politika DPH 

výrazně přepracována s cílem překonat problémy vznikající v aplikačním procesu, a aby došlo 

k souladu s mezinárodní praxí. Nejpatrnější změnou bylo rozšíření oblastí, které nejsou 

předmětem DPH. (Nguyen, 2011) 

II. Zvláštní spotřební daň  

Zvláštní spotřební daň (Special Sales Tax) je forma spotřební daně, která se vztahuje na 

výrobu nebo dovoz určitého zboží a poskytování některých služeb. Spotřební daň je zahrnutá 

v ceně zboží a služeb, které si spotřebitelé koupí. Proto se řadí mezi nepřímé daně. Proti boji 

vyhýbání se daňové povinnosti existují různá pravidla, která specifikují minimální hodnotu 

spotřební daně (Price Waterhouse Coopers, 2012). Zdanitelné zboží a jejich platné daňové 

sazby jsou uvedeny v následující tabulce č. 3.6.  

Zajímavostí je, že i když je mnoho automobilů vyráběno ve Vietnamu, při nákupu 

nového auta dovezeného ze zahraničí musí zájemce navíc zaplatit 70% daň. Dovezená ojetá 

auta s objemem motoru menším než 1000 ccm podléhají dani 5 000 USD, zatímco auta 

s objemem motoru mezi 1000–1500 ccm podléhají dani až 10 000 USD. Předmětem 20% 

dovozní daně jsou i importované komponenty, které se používají k výrobě místních vozů. 

Mimoto jsou auta také předmětem 20% registračního poplatku v Hanoji a 15% registračního 

poplatku v Ho Chi Minově městě. (Ango Info, 2013) 
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Tabulka č. 3.6: Zvláštní spotřební daň uvalená na určité zboží a služby (v %) 

Alkohol a tabák  Automobily s méně než 24 místy 
k sezení a motorky 

 

Lihoviny  - pod 9 míst na sezení 45  60 

- s obsahem alkoholu od 20 % 50 - od 1015 míst na sezení 30 

- s obsahem alkoholu do 20 % 25 - od 1623 míst na sezení 15 

Pivo 50 Automobily na elektřinu 10  25 

Cigarety, doutníky a další tabákové 
výrobky 

65 Motorky s kapacitou nad 125 cm3 20 

Služby  Ostatní  

Diskotéky 40 Letadla 30 

Masážní salony a karaoke bary 30 Jachty 30 

Kasina a hrací automaty  30 Nafta, benzín a jeho příměsi 10 

Sázkové kanceláře 30 Klimatizace s výkonem do 90 tis. 
BTU 

10 

Golf 20 Hrací karty  40 

Loterijní společnosti 15 Darované pozlacené papíry a 
předměty 

40 

Zdroj: Vlastní zpracování podle PKF International Limited, 2012 

Dovozní a vývozní cla 

Dovozní a vývozní celní sazby jsou předmětem častých změn, je proto nezbytné 

sledovat jejich nejaktuálnější změny. Dovozní clo je rozděleno do 3 kategorií: běžné ceny, 

preferenční ceny a speciální zvýhodněné ceny. Zvýhodněné ceny se používají na dovážené 

zboží ze zemí, které mají s Vietnamem vyjednanou tzv. doložku nejvyšších výhod 

(Most Favored Nation - známé jako všeobecné obchodní vztahy). Tyto sazby jsou v souladu 

se závazky v rámci WTO a používají se na zboží dovážené z ostatních členských zemí WTO. 

Zvláštní preferenční sazby se vztahují na dovážené zboží ze zemí, které mají vyjednány 

s Vietnamem speciální preferenční obchodní dohody. Mezi tyto země patří Japonsko, Čína, 

Indie, Austrálie, Nový Zéland a členské státy ASEAN. Aby mohly být použity preferenční 

sazby nebo zvláštní preferenční sazby, tak musí být prokázán původ zboží. Na určité zboží, 
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které má příznivý dopad na odvětví, se může vztahovat výjimka a může být osvobozeno od 

cla. V současnosti existuje 20 kategorií, které jsou osvobozeny od dovozního cla. Většina 

zboží podléhá dovozní sazbě ve výši 20 %. Vietnamská vláda zavedla výjimku na zboží 

s nižší hodnotou než 1 milion VND (940 Kč). Další výjimky se vztahují například na některé 

druhy zboží, které jsou považovány za nezbytné nebo důležité pro rozvoj země. 

Jelikož je vývoz podporován vietnamskou vládou, jsou vývozní cla zpoplatněna pouze 

u několika položek. V podstatě se jedná o přírodní zdroje jako je písek, křída, mramor, žula, 

rudy, ropa, lesní produkty apod. Sazby se pohybují od 0 % – 40 % a odvíjejí se od 

tzv. Free On Board základu - za přepravu zboží zaplatí kupující. (Price Waterhouse Coopers, 

2012) 

III. Daň z přírodních zdrojů  

Daň z přírodních zdrojů (Natural Resources Tax) je aplikována na podniky zabývající se 

těžbou vzácných přírodních zdrojů (ropa, plyn, uhlí, zlato, drahokamy). Daň z přírodních 

zdrojů se platí podle odvětví, které přírodní zdroje využívá. Daňové sazby se liší v závislosti 

na využívání přírodních zdrojů a pohybují se v rozsahu od 1 % – 50 %. K dispozici jsou různé 

metody pro výpočet zdanitelné hodnoty zdrojů včetně případů, kdy tuto hodnotu nelze určit. 

(Price Waterhouse Coopers, 2013) 

IV. Daň k ochraně životního prostředí  

Dne 1. ledna 2012 vstoupil v platnost zákon o dani k ochraně životního prostředí. Daň 

k ochraně životního prostředí (Environment Protection Tax) nahrazuje předchozí předpisy  

a různá přechodná pravidla. Tato daň patří taktéž k nepřímým daním a vztahuje se k výrobě  

a dovozu některých druhů zboží, které jsou znázorněny v následující tabulce 3.7: 

Tabulka č. 3.7: Daň k ochraně životního prostředí 

Zboží Jednotka Daňový rozsah (VND) 

Benzín, olej, mazivo litr / kg    300 – 4 000 

Uhlí tuny 10 000 – 50 000 

HCFC (hydrochlorofluorouhlovodíky) kg 1 000 – 5 000 

Nylonové tašky (sáčky) kg 30 000 – 50 000 

Chemikálie kg   500 – 3 000 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Price Waterhouse Coopers, 2012 
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3.2.3 Místní daně a poplatky 

Ve Vietnamu existuje mnoho dalších daní, včetně obchodních licencí a registračních 

poplatků. Například za živnostenské oprávnění se platí zhruba 1 milion VND (940 Kč) 

a přibližně dalších 1,5 milionů VND (1 400 Kč) se platí za administrativu s tím spojenou. Co 

se týče registračních poplatků, tak se vztahují na některé zboží a hradí je kupující. Jedná se 

například o poplatek za registraci pozemku a bydlení (0,5 %), lodí a člunů (1 %), motocyklů 

(1 % – 5 %) či automobilů (2 % – 20 %). (Anglo Info, 2013) 

3.3 Systém sociálního pojištění 

Systém sociálního pojištění, který je znázorněn v následující tabulce č. 3.8, se ve 

Vietnamu skládá ze sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a pojištění 

v nezaměstnanosti. Tato pojištění jsou povinná v případě vietnamských pracovníků. Sociální 

zabezpečení a pojištění v nezaměstnanosti není pro nerezidenty povinné. Nerezidenti, kteří 

podepíší pracovní smlouvy s vietnamskými subjekty na dobu delší než tři měsíce, jsou 

povinni si hradit pouze zdravotní pojištění, které je stejné jako u vietnamských občanů. 

U zaměstnanců, kteří pracují na základě pracovní smlouvy kratší dobu než tři měsíce, bude 

výše příspěvků zahrnuta do jejich mzdy a zaměstnanec bude sám zodpovědný za úhradu 

tohoto pojištění. 

Celková sazba sociálního pojištění je 22 % pro zaměstnavatele a 10,5 % pro 

zaměstnance. Zatímco se výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojištění 

v nezaměstnanosti nezměnila, od roku 2014 se zvýšila výše příspěvků sociálního zabezpečení 

ze 17 % na 18 % pro zaměstnavatele a ze 7 % na 8 % pro zaměstnance. 

Tabulka č. 3.8: Systém sociálního pojištění Vietnamu, 2014  

 Sociální pojištění 

Celkem Sociální 
zabezpečení 

Zdravotní 
pojištění 

Pojištění v 
nezaměstnanosti 

Zaměstnanec 8,0 % 1,5 % 1,0 % 10,5 %

Zaměstnavatel 18,0 % 3,0 % 1,0 % 22,0 %

Zdroj: Vlastní zpracování podle Nguyen, 2012 

Příspěvkům na sociálním pojištění podléhá plat uvedený v pracovní smlouvě, který ale 

nesmí překročit dvacetinásobek obecné minimální mzdy, jak zachycuje tabulka č. 3.9. V roce 

2010 činil maximální vyměřovací základ na hrubou mzdu ve výši 14,6  mil. VND, zatímco  
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o dva roky později v roce 2012 se tato částka zvýšila na 21 mil. VND.  Došlo tak až k 44% 

nárůstu. V současnosti (v roce 2014) je tento nárůst oproti roku 2012 skoro 10%, jelikož se 

částka znovu navýšila na 23 mil. VND. Tato situace je způsobena rychlým meziročním 

růstem minimální mzdy. Tento rychlý růst je však reakcí na vysokou inflaci, která je ve 

Vietnamu jednou z nejvyšších v Asii. 

Tabulka č. 3.9: Maximální vyměřovací základ pro platby sociálního pojištění, tis. VND 

 2010 2011 2012 2013 2014

Obecná průměrná měsíční mzda 730 830 1 050 1 150 1 150

Maximální vyměřovací základ 14 600 16 600 21 000 23 000 23 000

Zdroj: Vlastní zpracování podle Vietnam Breaking News, 2013 

Ve Vietnamu existuje víc než jedna úroveň minimální mzdy. Podle článku 56 (Kapitola 

VI - mzdy) zákoníku práce z roku 1994, stanoví vláda obecnou minimální měsíční mzdu, 

minimální mzdu pro každý region a minimální mzdy pro každé odvětví.  

Tabulka č. 3.10: Vývoj minimálních mezd v jednotlivých regionech, tis. VND 

Zahraniční podniky 2008 2009 2010 2011 2012 

Region I 1 000 1 200 1 340 1 550 2 000

Region II 900 1 080 1 190 1 350 1 780

Region III 800 950 1 040 1 170 1 550

Region IV - 920 1 000 1 100 1 400

Domácí podniky 2008 2009 2010 2011 2012 

Region I 620 800 980 1 350 2 000

Region II 580 740 880 1 200 1 780

Region III 540 690 810 1 050 1 550

Region IV - 650 730 830 1 400

Míra inflace (v % za rok) 23,1 7,1 8,9 18,7 9,1

Zdroj: Vlastní zpracování podle Association of American and International Businesses (2014) a The 
 World Bank (2013) 

Kromě obecné minimální mzdy tak Vietnam rozlišuje minimální mzdu pro podniky 

s domácím a zahraničním vlastníkem. Tabulka č. 3.10 ukazuje, že se minimální mzda v celém 
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Vietnamu neustále zvyšuje ve všech odvětvích. Minimální mzdy zahraničních a domácích 

podniků jsou zde rozdělené do 4 regionů Vietnamu (platné od roku 2008). Region I patří mezi 

nejvyspělejší regiony, zatímco IV mezi nejméně vyspělé. Meziroční nárůst minimální mzdy je 

ve sledovaném období 20082012 v průměru 24,5 %. Je to obrovské procento. Například 

v ČR byla od ledna 2007 do srpna 2013 minimální mzda stejná ve výši 8 000 Kč. Až od srpna 

2013 došlo k navýšení na 8 500 Kč. (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2013) 

Dále Vietnam rozlišuje minimální mzdu vztahující se na státní zaměstnance, ozbrojenou 

sílu, veřejné organizace apod., které však nejsou upraveny zákoníkem práce. (Vietnam 

General Confederation of Labour, 2012) 

Příspěvek na nemocenskou 

Příspěvek na nemocenskou je určen zaměstnancům, kteří jsou nemocní, zotavují se 

z nehody nebo pečují o nemocné děti mladší sedmi let. Výše příspěvku a doba trvání 

nemocenské se liší v závislosti na počtu let, kdy si platili zaměstnanci sociální pojištění. 

Maximální doba trvání nemocenské však nesmí překročit 30 dní za rok a minimální doba 

plateb na sociálním pojištění musí být 15 let. Doba trvání nemocenské může být navýšena až 

na 60 dní za rok v případě, že bylo sociální pojištění placeno nejméně po dobu 30 let. 

Zaměstnanec v době nemocenské dostává 75 % původního platu z předešlého pracovního 

měsíce.  

Příspěvek na mateřskou 

Zaměstnanci mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství a to nejen při porodu, ale i při 

adopci dětí, které jsou mladší čtyř měsíců.  Ženy mají nárok na mateřskou dovolenou po 

dobu čtyř měsíců. Pokud mají dvě a více dětí, tak mají nárok na dalších 30 dnů mateřské za 

každé další dítě. Kromě příspěvku na mateřskou mohou požádat o peněžitou pomoc na potrat 

(a interrupci) nebo po narození mrtvého dítěte. Příspěvek na mateřskou se rovná 100 % 

průměrného platu za období šesti předcházejících pracovních měsíců před mateřskou 

dovolenou.  Kromě toho mají zaměstnankyně nárok (při porodu dítěte nebo adopci dítěte do 

4 měsíců) na jednorázové dotace odpovídající dvouměsíční standardní minimální mzdě na 

každé dítě. (Vietnam Briefing, 2013) 

Příspěvek na pracovní úrazy a nemoci z povolání 

Zaměstnanci mohou dostat příspěvek na pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, pokud 

trpí poklesem pracovní schopnosti nejméně o 5 %. V případě, že je pokles pracovní 

schopnosti mezi 5 % – 30 %, mají zaměstnanci nárok na jednorázový příspěvek. Dojde-li ke 
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snížení pracovní schopnosti o více než 30 %, má zaměstnanec nárok na důchod. Při vyšším 

poklesu pracovní neschopnosti tak dostane zaměstnanec vyšší příspěvky. 

Zaměstnanec, kterému poklesne pracovní schopnost nejméně o 81 %, bude mít nárok na 

důchod odpovídající standardní minimální mzdě a současně na důchod, který je uveden výše. 

Pokud zemře zaměstnanec v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci, musí být rodina 

vyplacena jednorázovou částkou rovnající se 36násobku standardní minimální mzdy. 

Příspěvek na důchod 

Důchod je poskytován ženám starším 55 let a mužům starším 60 let, kteří si 

prokazatelně platili alespoň 20 let sociální pojištění. Při nesplnění výše uvedených podmínek, 

ale při současném splnění dílčích podmínek, jim bude poskytnut nižší důchod. Měsíční 

důchod se vypočítává na základě počtu let, kdy bylo placeno sociální pojištění, a na základě 

průměrné měsíční mzdy při platbě tohoto pojištění. Maximální výše důchodu se rovná 75% 

průměrné mzdy, zatímco nejnižší výše důchodu se rovná standardní minimální mzdě. 

Zaměstnanec, který platil více než 30 let (muž) a 25 let (žena) příspěvky na sociálním 

pojištění, má navíc nárok na starobní dotaci ve výši 0,5 % průměrné mzdy násobené počtem 

let zaplacených navíc. Například člověk, který odešel do důchodu poté, co 34 let pracoval 

a řádně platil sociální pojištění, obdrží starobní dotaci ve výši 0,5 % průměrné mzdy násobené 

čtyřmi lety placených příspěvků navíc.  

Ti, kteří nemají nárok na důchod, obdrží jednorázovou částku v závislosti na počtu let 

zaplaceného sociálního pojištění. Za každý odpracovaný rok mají nárok na 1,5násobek 

průměrného platu. 

Příspěvek na úmrtí 

Dojde-li k úmrtí zaměstnance, tak bude z fondu sociálního zabezpečení vyplacená 

částka na pokrytí nákladů na pohřeb, na základě plateb na sociálním pojištění, příspěvku na 

pracovní úraz nebo nemoci z povolání, odpovídající desetinásobku standardní minimální 

mzdy.  

Při splnění určitých požadavků bude vyplaceno měsíční existenční minimum rovné 

50 % nebo 70 % standardní minimální mzdy, které bude poskytnuto rodině nebo příbuzným 

zaměstnance, dokud budou příbuzní splňovat tyto požadavky nebo do jejich smrti. (Vietnam 

Briefing, 2013) 
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Názorný příklad: 

Na základě předešlých informací se pokusí autorka zjistit, jaká by byla čistá mzda 

vietnamského zaměstnance s nadstandardním příjmem v roce 2014, což ilustruje tabulka  

č. 3.11. Při výpočtu vychází z toho, že: 

 Pan A dostává hrubý měsíční příjem ve výši 40 milionů VND. Pan A má dvě děti mladší 

18 let. Měsíčně platí celkově za povinná pojištění 10,5 % (maximální vyměřovací základ 

23 mil. VND).  

 Pan B dostává hrubý měsíční příjem ve výši 95 milionů VND. Pan B má dvě děti mladší 

18 let. Měsíčně platí celkově za povinná pojištění 10,5 % (maximální vyměřovací základ 

23 mil. VND). 

Tabulka č. 3.11: Čistá mzda rezidenta Vietnamu (v tis. VND), 2014 

 Pan A Pan B 

Hrubá mzda 40 000 95 000

Platby na sociálním pojištění 2 415 2 415

Daň z příjmů a sociální platby 2 627 17 066

Čistá mzda 34 958 75 519

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočet 

Z výpočtů vyplynulo, že i když má pan B více než dvojnásobnou mzdu oproti panu A, 

oba dva budou odvádět kvůli existenci maximálního vyměřovacího základu stejné platby 

sociálního pojištění. Tento maximální vyměřovací základ snižuje míru daňové povinnosti 

obou poplatníků, i když více ji snižuje poplatníkovi s vyšší mzdou, který by bez tohoto stropu 

odvedl více na pojištění. Progresivní daň má oproti stropu opačný a silnější účinek, jelikož 

bude zvyšovat daň z příjmů u poplatníka s vyšší mzdou. Pan B tak bude více zdaněn než 

pan A s nižším příjmem. V příloze č. 1 nalezne čtenář celý postup výpočtu této čisté mzdy. 

3.4 Daňové zatížení Vietnamu 

Asijské země mají většinou nízké daňové zatížení. Ve Vietnamu je však daňová zátěž 

jedna z nejvyšších v oblasti jihovýchodní Asie. Částečně proto, že mají vietnamské zákony 

mnoho nejasných ustanovení a daňové úřady mají různé právní výklady. (Cafef, 2013) 

Daňovou zátěž určuje daňová kvóta, která je využívána pro mezinárodní komparaci. 

Daňová kvóta se vypočítává jako podíl výnosu z vybraných daní a hrubého domácího 
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produktu v běžných cenách (v %). Daňová kvóta však nemůže poskytnout ucelený pohled na 

daňovou zátěž, protože různé země mohou používat různé vnitřní nástroje a nepřesnosti 

(působení vlády, daňové úlevy, rozdíly v odhadu HDP, vymezení pojmu daň, povinné platby 

jiné než daně, deficitní financování, stanovení daňových příjmů atd.), které ovlivňují 

ekonomiku, se neprojeví se v daňové kvótě. (Vondrák, 2009) 

Daňové výnosy a příjmy jsou ovlivněny mnoha faktory, mezi které patří podíl 

zemědělství na HDP, nerostné bohatství, otevřenost ekonomiky, výše HDP či institucionální 

faktory. Zvláště nerostné bohatství v podobě ropy je středem zájmů v nynějším daňovém 

systému. Co se týče podílu zemědělství na HDP, tak obecně platí, že čím vyšší je podíl 

zemědělství na HDP, tím nižší je daňová kvóta. To ale není případ Vietnamu, jehož podíl 

zemědělství na HDP činí skoro 22 % a zaměstnává až 70 % obyvatel (v porovnání s ČR je to 

5x větší podíl na HDP). Díky reformám v zemědělství se sice podíl zemědělství na HDP snížil 

z 50 % na nynějších 22 %, to však neznamená, že by došlo i k poklesu zemědělské 

výkonnosti. Naopak, strukturální změny pomohly zemědělství k dlouhodobému tempu růstu. 

Díky postupnému otevírání ekonomiky mezinárodnímu obchodu se Vietnam vymanil z role 

země závislé na dovozu. (Business Info 4, 2013) 

Je třeba si uvědomit vazbu daňové zátěže a velikosti veřejného sektoru. Vysoká úroveň 

zdanění může narušit fungování tržního mechanismu místo toho, aby povzbuzovala 

ekonomickou aktivitu. Jak připomíná Široký (2008) Lafferovu křivku, daňoví poplatníci jsou 

při překročení určité hranice odrazováni od toho, aby platili řádně daně, což přináší 

kontraproduktivní efekt a je třeba vybrat takovou optimální míru zdanění, která zajistí 

stoupající celkový užitek plynoucí z daní.  

Zajímavostí je, že institucionální faktory České republiky a Vietnamu byly ohodnoceny 

v The World Economic Forum 2012–2013 velice podobně. Česká republika v tomto směru 

dosáhla 82. pozice, zatímco Vietnam 89. pozice z celkově 144 hodnocených zemí, což je pro 

země z opačných konců světa v různých stádiích hospodářského vývoje dosti překvapivé. 

Aspekty ovlivňující daňovou kvótu, jako je politická stabilita, vymahatelnost práva, 

administrativa či korupce, jsou hodnoceny u obou zemí stejně podprůměrně. Častý problém 

při zjišťování daňové kvóty je také kvalita a kvantita statistických údajů a různá metodika 

posuzování. Podle norem by měla daňová kvóta v rozvojových zemích dosáhnout aspoň  

18 %, aby zajistila státu dostatečné veřejné rozpočty pro zajišťování veřejných služeb  

a statků. 
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Problematická je taktéž oblast sociálního a zdravotního pojištění, která je v asijských 

zemích odlišná od evropského systému. V Asii je časté, že je systém zdravotního a sociálního 

pojištění hrazen přímo prostřednictvím daní. Vypočítaná daňová kvóta tak může v některých 

zemích obsahovat i tento aspekt, pak se jedná o složenou daňovou kvótou (OECD, 2013). 

Z tohoto důvodu má složená daňová kvóta vyšší vypovídací schopnost než jednoduchá 

daňová kvóta. V současné době je trendem v rozvinutých zemích snižování daňové zátěže, 

které je řízeno vládou. Naopak v rozvojových zemích je tento trend opačný, jejich 

hospodářský rozvoj je vykoupen vysokými požadavky na veřejné rozpočty. (Vondrák, 2009) 

Následující tabulka č. 3.12 znázorňuje daňové zatížení Vietnamu v letech 2007–2011. 

Jednoduchá daňová kvóta se ve sledovaném období pohybovala kolem 25 %  27 %.  

Ve sledovaném období lze zpozorovat znatelný nárůst daňových příjmů. (General Statistics 

Office in Vietnam 3, 2012) 

Tabulka č. 3.12: Vývoj jednoduché daňové kvóty ve Vietnamu (v mld. VND) 

Rok Daňové příjmy HDP Daňová kvóta 

2007 315 915 1 246 769 25,34 %

2008 430 549 1 616 047 26,64 %

2009 454 786 1 809 149 25,14 %

2010 588 428 2 157 828 27,27 %

2011 704 2673 2 779 880 25,33 %

Zdroj: Vlastní zpracování podle General statistics office in Vietnam, 2012    

Výši jednoduché daňové kvóty ve vybraných asijských zemích ilustruje následující graf 

č. 3.1. Jsou zde vidět patrné rozdíly daňových kvót pohybující se v rozmezí 7 %  33 %. 

Nejvyšší daně platí obyvatelé Mongolska (33 %), Japonska (28 %) a Jižní Koreje (26 %). 

Vietnam by se se svou výší daňového kvóty dostal na 4. místo následován Čínou (19 %), 

Maledivami (16 %) a Thajskem (16 %). Vietnam, stejně jako Mongolsko, dosahuje výrazně 

vyšší daňové zátěže než ostatní země jihovýchodní Asie v důsledku odlišného ekonomického 

vývoje, díky kterému se otvírá světu až nyní. Nejnižší daňové zatížení je naopak v Indii (7 %), 

na Taiwanu (9 %) a v Bangladéši (10 %). 

                                                 
3 Odhad. 
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Nízkou daňovou kvótu si mohou dovolit země, které vlastní nerostné suroviny, těží ropu 

či zemní plyn (což je případ Indonésie) a také státy, které mají rozvinutý sektor služeb a chtějí 

nízkými daněmi podpořit obchod (příkladem takové země je Singapur, který je finančním 

centrem a orientuje se na služby). Státy s nízkým daňovým zatížením mají ale většinou nízkou 

úroveň veřejných služeb a statků a horší úroveň poskytování veřejných transferů. Sociální  

a zdravotní pojištění zde většinou neexistuje nebo je dosti neefektivní. Naopak u států 

s vysokou daňovou kvótou je situace opačná, příkladem tak mohou být státy na severu Evropy 

(Norsko, Finsko, Švédsko). 

Graf č. 3.1: Daňové zatížení ve vybraných zemích Asie, 2012 

 
Zdroj: Vlastní zpracování podle The Heritage Foundation, 2012 

Dynamicky se rozvíjející asijské státy stojí někde na hraně, většina těchto ekonomik má 

velmi nízkou daňovou kvótu, ale zato mají nefungující systém sociálního zabezpečení. Oblast 

„Zadní Indie“, Jihočínského moře a jeho ostrovní seskupení jsou příkladem nízkého daňového 

zatížení, které však podporuje hospodářský růst, jelikož láká zahraniční investory, kteří do 

těchto oblastí přesouvají svá sídla firem. Příkladem je ostrov Labuan, který je sice součástí 

Malajsie, ale má odlišný daňový režim než kontinentální Malajsie. (Vondrák, 2009) 

3.5 Dílčí shrnutí 

V této kapitole byl představen daňový systém Vietnamu, který je potřebný pro 

následující stěžejní kapitoly této diplomové práce. Daňový systém Vietnamu se vesměs 

utvářel až v posledních desetiletích, během kterých se z něj stal mezinárodně přizpůsobivý 

systém, který se snaží obstát v tvrdém konkurenčním světě. 
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4 Komparace a hodnocení daňových systémů Vietnamu a České 
republiky 

Daňové systémy zemí jihovýchodní Asie bývají častokrát specifické a odlišné od 

evropských systémů, avšak v důsledku globalizace a členství v různých mezinárodních 

společnostech se tyto daňové systémy začínají postupně harmonizovat i v mezinárodním 

měřítku. Mnohé asijské ekonomiky se za posledních několik desetiletí transformovaly ze 

zemědělských zemí na nově industrializované ekonomiky. Tento proces je znatelný ve změně 

struktury daňového systému. Na počátku byla struktura daňových příjmů tvořena převážně cly 

a nepřímými daněmi. Až v době industrializace se začaly vytvářet a prosazovat přímé daně, 

jejichž příjmy nyní tvoří hlavní část příjmů veřejného rozpočtu. Příkladem takového procesu 

je například Malajsie, Indonésie či Singapur. 

Odlišný vývoj prodělal Vietnam, který byl zmítán válečnými konflikty prakticky od 

2. světové války až do roku 1975. V důsledku toho se politická orientace Vietnamu odlišovala 

od ostatních asijských zemí. Singapur, Malajsie, Brunej a Indonésie byly orientovány  

pro-kapitalisticky a jejich daňové systémy tak odpovídaly potřebám zahraničních investorů. 

Vietnam byl proti tomu orientován socialisticky. V pravém slova smyslu Vietnam daňový 

systém vůbec neměl, ale když se začala ekonomika otevírat vnějšímu světu na počátku 

21. století, došlo k výrazným reformám a změnám, díky kterým je dnes tento daňový systém 

přívětivý zahraničním investorům. Vietnam patří mezi důležité obchodní partnery mnoha 

vyspělých zemí včetně České republiky a bez fungujícího daňového systému by tato 

spolupráce nebyla možná. 

Globalizace a konkurence je v oblasti jihovýchodní Asie znát. I proto se většina 

asijských zemí snaží o odstranění obchodních překážek zejména v podobě snižování cel 

a daní, které ovlivňují mezinárodní obchod. Díky daňové konkurenci je zde také snaha 

o snižování daňových sazeb z příjmů právnických osob, poskytování daňových úlev 

a zřizování offshore center4. (Vondrák, 2009) 

4.1 Komparace přímých daní 

ČR je od roku 2004 členem EU. Harmonizační proces EU již delší dobu stagnuje, a to 

i přesto, že jednotlivé země EU dosáhly v oblasti zamezení dvojího zdanění a poskytování 

vzájemných daňových informací shody a sladění. Podle Širokého (2013) jsou příčinou 

                                                 
4 Offshore centra - jedná se vlastně o podnikání prostřednictvím od daně osvobozené nebo jinak zvýhodněné zahraniční 

společnosti. 
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stagnace rozdílné účetní systémy členských zemí a neochota členských zemí k další 

harmonizaci. Země EU (včetně ČR) klasifikují přímé daně na důchodové (daň z příjmů FO  

a PO) a majetkové (daň z nemovitostí, silniční daň a převodové majetkové daně). Daň 

z příjmů FO se v EU zdaňuje až v 19-ti pásmech, což je extrémní případ Lucemburska, 

zatímco v ČR, Bulharsku, pobaltských státech, Maďarsku a Rumunsku existuje naopak pouze 

jedno pásmo zdanění. Nejvyšší marginální sazba se zde pohybuje v rozmezí 10 % (Bulharko) 

až 52 % (Nizozemsko). V zemích EU i v zemích jihovýchodní Asie je schéma zdanění osobní 

důchodové daně různorodé. Schémata se mohou odlišovat zohledněním sociálních aspektů 

poplatníka (počet vyživovaných dětí, manželky, invalidita atd.), ve formě nezdanitelných částí 

základu daně (odpočitatelných položek od základu daně, sleva na dani), podle počtu daňových 

pásem, daňových sazeb v nich nebo progresivitou daňové sazby. (Široký, 2013) 

V Asii je velmi specifický systém daně z příjmů FO v porovnání s evropskými zeměmi. 

Hlavní odlišnost je ve způsobu vyplácení odměn, které jsou stále v naturáliích. Zaměstnanci 

jsou tak závislí na zaměstnavateli, ale tato problematika se postupně zlepšuje. Daňová pásma 

v Asii zohledňují příjmy jednotlivých sociálních skupin, daňoví poplatníci s nízkými příjmy 

jsou často zdaňováni málo, nebo nejsou do určitého příjmu zdaňováni vůbec. Daňové příjmy 

tak leží na bedrech střední vrstvy obyvatel, která je častokrát ale také zdaňována velmi nízkou 

daňovou sazbou a v mnoha zemích mohou uplatňovat širokou paletu různých odpočitatelných 

položek. Zajímavostí jsou v oblasti jihovýchodní Asie daňové slevy například na nákup 

osobního počítače. Vlády se tímto krokem snaží přímo podporovat počítačovou gramotnost 

a technologický pokrok.   

Základní charakteristiky přímých daní a odvody státu ČR a Vietnamu ukazuje tabulka 

č. 4.1. Průměrná hrubá mzda ve Vietnamu dosahuje aktuálně 3 579 Kč, což je skoro 7x méně 

než hrubá průměrná mzda v ČR, která je nyní ve výši 25 112 Kč. Minimální mzda ve 

Vietnamu dosahuje částky 984 Kč, zatímco v ČR je tato částka ve výši 8 000 Kč. Vietnam 

stejně jako Česká republika aplikuje daně z příjmů FO i PO. Na příjmy FO je od roku 2008 

v ČR uvalena rovná 15% daňová sazba ze základu daně (předtím se uplatňovaly progresivní 

sazby daně v rozmezí 12 %  32 %), zatímco ve Vietnamu je uvalena progresivní daňová 

sazba v rozmezí 5 %  35 %. Většina zaměstnanců Vietnamu však vzhledem ke své výši platu 

spadá do 5% daňové sazby nebo jsou od daně osvobozeni. Také mají o něco menší odvody na 

sociálním pojištění, které činí 10,5 %, než zaměstnanci ČR, kteří platí na odvodech 11 %. 

Opačný vývoj je u daně z příjmů PO. Zatímco standardní daňová sazba ve Vietnamu dosahuje 

22 % (ropné a těžební společnosti odvádějí daň z příjmů ropných produktů a derivátů 
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v rozmezí 32 %  50 % známou také jako „ropná daň“), v ČR činí daň z příjmů PO 19 %. Ve 

Vietnamu (a většině asijských zemí) má tato sazba tendenci se snižovat, zatímco se v ČR 

naopak zvyšuje. 

Tabulka č. 4.1: Komparace přímých daní za rok 2014 

 Vietnam ČR 

Průměrná mzda 3 579 Kč (2012) 25 112 Kč (2012) 

Minimální mzda    984 Kč (2012)   8 000 Kč (2012) 

Daň z příjmů FO 5 %  35 % 15 % 

Celkové odvody státu  32,5 % 42 % 

- zaměstnanec  10,5 % 11 % 

- zaměstnavatel 22 % 31 % 

Daň z příjmů PO 22 % 19 % 

Daň z majetku 

 

Daň z užívání půdy  

Daň z nemovitostí 

 

Daň silniční 

Daň z nemovitých věcí  

Daň z nabytí nemovitých věcí 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Nguyen (2011) a Široký (2008) 

V ČR se užívá rovná sazba daně, která je využívána při zdanění příjmů FO, ale tato 

podoba rovného zdanění není standardním modelem, protože jeho součástí je daňová sleva, 

které tak přibližuje rovnou daň k progresivní dani, což bude ukázáno v následující kapitole 

4.3. Důvod, proč se zavádí rovná daň, je zejména politický.  

Obhájci této daně vidí pozitivum v tom, že je efektivní a nesnižuje ochotu pracovat jako 

při progresivní dani. Propagátoři rovné daně vnímají tuto daň jako spravedlivější pro všechny 

poplatníky (omezuje daňové úniky), je průhlednější a zjednodušuje daňový systém, který je 

často kritizován právě kvůli složitosti, nepřehlednosti a neefektivnosti při výběru daní. 

Odpůrci naopak tvrdí, že rovná daň umožňuje bohatým uplatnit výraznou úlevu, která má 

následně dopad na státní pokladnu (Prausová, 2011). Obecně inklinují postkomunistické země 

k rovné sazbě daně, zatímco země západní Evropy preferují progresivní daňovou sazbu. 

Příkladem může být Švédsko, kde dosahuje sazba daně z příjmů FO až 61 %, zatímco 

v Saudské Arábii není tato daň stanovena vůbec. (Daňaři Online, 2012) 
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Kromě toho v ČR vešel v platnost od 1. 1. 2013 tzv. daňový balíček, v jehož důsledku 

jsou od roku 2013 do roku 2015 občané s nadstandardními příjmy zdaněni ještě  

tzv. solidárním zvýšením daně (dále jen „solidární daň) ve výši 7 % z rozdílu mezi hrubým 

příjmem a stropem pro platbu pojistného (maximální vyměřovací základ). Tabulka č. 4.2 

zobrazuje maximální vyměřovací základ (dále jen „MVZ“) sociálního zabezpečení, který činí 

1 245 216 Kč (48násobek průměrné mzdy stanovena vyhláškou MPSV ve výši 25 942 Kč). 

Strop zdravotního pojištění v roce 2012 činil 72násobek průměrné mzdy. Zjednodušeně se 

nyní v roce 2014 solidární daň týká občanů s hrubým měsíčním příjmem nad 103 768 Kč. 

Tabulka č. 4.2: Komparace maximálního vyměřovacího základu ve vybraných letech 
  2012–2014 

Rok Období 
Česká republika Vietnam 

SZ ZP SZ + ZP + PN 

2012 
Rok 

Měsíc 

1 206 576 Kč

100 548 Kč

1 809 864 Kč

150 822 Kč

21 000 000 VND (19 803 Kč)

1 750 000 VND   (1 645 Kč)

2013 
Rok 

Měsíc 

1 242 432 Kč

103 536 Kč
- 

23 000 000 VND (20 746 Kč)

1 916 667 VND   (1 802 Kč)

2014 
Rok 

Měsíc 

1 245 216 Kč

103 768 Kč
- 

23 000 000 VND (20 746 Kč)

1 916 667 VND   (1 802 Kč)

Zdroj: Vlastní zpracování podle Finance.cz, 2013 

V roce 2012 ještě nebyla zavedena solidární daň, takže jakmile během roku 2012 dosáhl 

zaměstnanec MVZ pro zdravotní pojištění 1 809 864 Kč, tak již z částky nad tento 

vyměřovací základ zaměstnanec ani zaměstnavatel zdravotní pojištění neodváděl. Pro roky 

20132015 byl MVZ u zdravotního pojištění zrušen. V důsledku tohoto kroku zaplatí občané 

s příjmy nad MVZ více na dani z příjmů FO a větší platbu na zdravotním pojištění, jak je 

demonstrováno v příloze č. 2. V ní se vychází ze situace českého, bezdětného a svobodného 

zaměstnance s hrubou měsíční mzdou ve výši 200 000 Kč. Pro názornou komparaci se 

v příkladu v roce 2012 neuplatňuje solidární daň a v roce 2013 ano (podle maximálního 

vyměřovacího základu z tabulky č. 4.2). Bez aplikace stropu na ZP a při existenci solidární 

daně, bude zaměstnanec v roce 2013 odvádět na dani a platbách ZP více, než v roce 2012  

a jeho čistý příjem tak bude v důsledku toho o 9 938 Kč (6,5 %) nižší. 

Odstranění stropu u zdravotního pojištění se tak dotýká občanů s měsíčním příjmem 

přesahujícím 150 822 Kč, u kterých se zvýší i mzdové náklady zaměstnavatelů za 
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zaměstnance. U osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“) se posuzuje zisk za 

celý rok. Někteří zastánci tohoto opatření tvrdí, že je zrušení MVZ u zdravotního pojištění 

v pořádku, jelikož je tento systém založen na principu solidarity a nikdo neví, kdy a v jakém 

rozsahu bude zdravotní pojištění potřebovat. Jejich oponenti však mohou namítat, že je tento 

krok nespravedlivý vůči občanům s nadstandardními příjmy, kteří by na své pojištění finance 

měli a zrušením stropu jen dotují ostatní. (Finance, 2013).  

Vietnam taktéž uplatňuje MVZ, pod který spadají veškeré platby sociálního pojištění 

(viz tabulka č. 4.2). Na rozdíl od ČR neuplatňuje solidární daň a díky existenci MVZ se 

daňová povinnost zaměstnance a náklady zaměstnavatele na zaměstnance podstatně snižují. 

Výše uvedené informace představují základní kámen pro následující praktický výzkum 

a výpočty. 

Do přímých daní řadí Vietnam také daň z užívání půdy a daň z nemovitostí. V ČR je 

situace o trošku složitější, zvláště od 1. 1. 2014, kdy byly některé daně přejmenovány  

a některé zanikly. Do přímých daní tak zde náleží silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň 

z převodu nemovitých věcí a daň z příjmů (do které byla včleněna zrušená daň dědická a daň 

darovací), jak znázorňuje následující schéma č. 4.1. 

Schéma č. 4.1: Schéma daňové soustavy ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Širokého, 2008 

Daňová soustava

Přímé daně

Z příjmů

Daň z příjmů PO

Daň z příjmů FO

Z majetku

Daň z nemovitých 
věcí

Daň z převodu 
nemovitých věcí

Daň silniční

Nepřímé daně

DPH

Spotřební daně

Energetické daně
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4.2 Komparace nepřímých a ostatních daní 

V ČR se aplikují dvě nepřímé daně a to DPH a spotřební daně. DPH byla zavedená  

1. 1. 1993 a nahradila daň z obratu. V současnosti je harmonizována s předpisy EU. Cílem 

této harmonizace bylo odstranění bariér obchodu a odbourání kumulativního účinku daní  

z obratu. Rozdílné daňové sazby a systémy nepřímého zdanění bránily volnému obchodu. 

Kumulativní vliv daně z obratu omezoval volný pohyb zboží a na daň z obratu působila 

duplicita, která měla za následek to, že zdaněné obraty u jednoho obchodníka byly součástí 

ceny jiného obchodníka, které byly opět podrobeny dani. I přes veškerou snahu EU nebyla 

harmonizace sazeb DPH úspěšná, jelikož některé státy stále nerespektují pravidla stanovená 

směrnicí č. 92/77/EEC v oblasti snížené sazby DPH, kde minimální hranice snížené sazby 

daně má být 5 %. Zato v oblasti základních sazeb DPH byla respektována pravidla všemi 

členskými zeměmi, minimální hranici základní sazby daně ve výši 15 % dodržují všechny 

země. Daňové sazby jsou v jednotlivých zemích EU stále velmi diverzifikované  

a přechod na princip země původu, jak bylo cílem harmonizace, tak stále nemohl být 

dokonán. V ČR podléhá DPH většina zdanitelného plnění. Základní sazba daně je v ČR od  

1. 1. 2013 stanovena ve výši 21 %, zatímco snížená sazba činí 15 %. Většina zboží a služeb 

podléhá základní sazbě. Snížená sazba se uplatňuje u základních potravin, nealkoholických 

nápojů, léků, tiskovin, zdravotní a sociální péče, kulturních činností aj. Od ledna 2016 se 

podle schváleného zákona mají obě sazby sjednotit, a to ve výši 17,5 %. Nová vláda však 

zřejmě přijme jinou úpravu, která by naopak místo jednotné sazby zavedla od roku 2015 další 

třetí 5% sazbu, která by se uplatňovala na léky, knihy nebo dětskou výživu. (Široký, 2013) 

Jak již bylo uvedeno v 3. kapitole, Vietnam uplatňuje DPH až od roku 1999, 

v současnosti používá dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 5 % a 10 %. Většina zboží 

a služeb podléhá 10% sazbě. 

EU klade větší důraz na harmonizaci DPH, ale i spotřební daně významně ovlivňují 

vnitřní trh a hospodářskou soutěž. Rovněž spotřební daně jsou tak harmonizovány podle 

příslušných směrnic EU. Podle Širokého (2013) je u této daně kladen důraz na vyrovnávání 

výše jednotlivých sazeb, aby nedocházelo ke zvýhodňování domácích výrobců s nižšími 

sazbami. I v systému spotřebních daní byl zvolen princip země určení. Spotřebním daním 

podléhají v ČR minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky 

a tzv. ekologické daně (daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv 

a daň z elektřiny). Daně jsou, s výjimkou cigaret, stanoveny pevnými sazbami. 
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Ve Vietnamu je uplatňována zvláštní spotřební daň, která se vztahuje na výrobu nebo 

dovoz určitého zboží a poskytování některých služeb (alkohol, tabák, automobily, letadla, 

jachty, benzín, hrací karty, diskotéky, golf, masážní salóny aj.). 

Od začátku 80. let minulého století byla snaha využít daně jako nástroj na ochranu 

životního prostředí. V ČR do roku 2003 platil zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, díky 

kterému byly daně k ochraně životního prostředí součástí daňové soustavy. Tyto daně však 

nikdy nebyly vytvořeny. Od roku 2008 se jako energetické daně označují daň z pevných 

paliv, daň z elektřiny a daň ze zemního plynu, které vznikly transpozicí směrnice 2003/96/ES, 

o zdanění energetických produktů a elektřiny. V současnosti se tak jedná o klasické spotřební 

daně, které doplnily již existující daň z minerálních olejů. Tyto daně mají v sobě 

environmentální aspekt, který lze najít také u nových energetických daní, daně z minerálních 

olejů, daně z nemovitostí, daně silniční, DPH nebo i daně z příjmů. K ochraně životního 

prostředí prostřednictvím daní by měla přispět ekologická daňová reforma, která by měla 

postupně probíhat ve třech etapách do konce roku 2017. 

Ve Vietnamu existuje daň k ochraně životního prostředí již od roku 2012, tato daň se 

vztahuje na výrobu a dovoz benzínu, oleje a maziva, uhlí, hydrochlorofluorouhlovodíků, 

nylonových tašek a chemikálií. Vedle této daně zde existuje také daň z užívání půdy. 

Cla jsou v ČR regulována celním kodexem EU, daňové sazby jsou tak stanoveny 

společným celním sazebníkem, který uplatňuje celní sazby na dovozy ze třetích zemí. Členské 

země EU postupují společně v oblasti úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních 

dohod, sjednocování liberalizačních dohod, vývozní politiky a obchodních ochranných 

opatření v případě dumpingu a subvencování exportu. Společný celní sazebník stanovuje 

Rada EU na návrh komise a je závazný pro všechny členské země EU. Úprava celních sazeb 

je prováděna společným rozhodnutím. Evropská komise z pověření Rady EU následně 

uzavírá dohody o obchodní a hospodářské spolupráci, které často obsahují obchodní 

zvýhodnění, jež je poskytováno určitým zemím nebo jejich seskupením. Výnos, který pochází 

z dovozu zboží ze třetích zemí, se následně stává ze 75 % příjmem do unijního rozpočtu. 

Zbývajících 25 % si stát ponechává. 

Vietnam, stejně jako ČR, je členem WTO a uplatňuje tak na dovozy ze třetích zemí 

nejčastěji smluvní clo, které se vytváří na základě dvoustranné či mnohostranné obchodní 

dohody. Smluvní sazby jsou mnohonásobně nižší než všeobecné sazby (které jsou bez 

dohody), jedná se o clo udělené zemím s udělenou „Doložkou nejvyšších výhod“  
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a u dováženého zboží se musí prokázat původ. Tyto sazby jsou v souladu se závazky v rámci 

WTO a používají se na zboží dovážené z ostatních členských zemí WTO.  

4.3 Daňové zatížení poplatníka s průměrnou mzdou 

Spravedlnost je jeden z nejpalčivějších problémů, kterým se zabývají daňové úřady při 

sestavování daní. Jedná se o snahu o spravedlivou redistribuci a dosažení určitého stupně 

progresivity pomocí daní. Důležité je najít takovou úroveň daňového zatížení, která by všem 

snižovala adekvátně disponibilní důchod a reálnou spotřebu. Z pohledu spravedlnosti tak 

nejsou důležité konkrétní daně uvalené na ekonomické subjekty, ale daňové zatížení po 

přesunu daní. 

Následující podkapitola se zaměří na progresivitu daní a způsoby jejího měření. 

K vyjádření daňové spravedlnosti se totiž využívá právě progresivita daní. Skutečná míra 

daňového zatížení se měří velmi obtížně. Kubátová (2010) uvádí kritéria, za kterých se dá 

považovat redistribuci a zdanění za optimální: 

 schopnosti a nadání jednotlivců  

 spravedlnost 

 maximalizace užitku celé společnosti 

Kritérium „schopnost a nadání jednotlivců“ patří ke krajnímu uvažování. Toto kritérium 

vychází z toho, že blahobyt každého občana závisí pouze na jeho schopnostech, nadání a píli. 

Toto kritérium patří k liberálně zaměřenému uvažování. Opakem tohoto myšlení je kritérium 

„spravedlnosti“, které vychází z myšlenek o stejném blahobytu všech jedinců ve společnosti. 

Kritérium „maximalizace užitku celé společnosti“ vychází z toho, že bohatí a úspěšní jedinci 

by se měli podělit o majetek ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře, dokud by se mezní 

užitky jednotlivců nevyrovnaly. V praxi se daňové systémy nacházejí mezi těmito kritérii. 

4.3.1 Daňová progresivita 

Existuje celá řada ukazatelů, která měří daňovou progresivitu. Ratmanová (2010) 

rozděluje progresivitu do dvou hlavních skupin – lokální a globální.  Lokální dále dělí na 

bodovou a intervalovou. Správný způsob měření progrese neexistuje, je tedy možné ji měřit 

různými způsoby. 

Lokální progresivita hodnotí změnu průměrné sazby v jednom nebo dvěma zvolenými 

body na stupnici příjmů. U lokální progresivity existuje již dlouhodobá diskuze a spory 

ohledně nejlepšího výběru ukazatele.  



48 
 

V současné době je při měření míry progresivity zdanění tendence určování progresivity 

pomocí jednoho globálního ukazatele, který hodnotí daň v celém jejím spektru hrubého 

důchodu. Existuje několik globálních ukazatelů, které jsou často založeny na Lorenzově 

analýze příjmového rozložení. Při měření globální progresivity se bude sledovat buď 

spravedlivé rozdělení důchodu vůči individuálnímu poplatníkovi podle jeho příjmu,  

nebo rozdíly v důchodech jednotlivých skupin společnosti před a po zdanění. (Kinkor, 1994) 

4.3.2 Progresivita osobní důchodové daně 

Následující část bude zaměřena na tokovou veličinu – intervalovou daňovou 

progresivitu, která určuje, jak se vyvíjí progresivita v určitém příjmovém rozmezí  

(zda-li v případě, že získá poplatník větší důchod, dojde ke zvýšení progrese jeho daně a jak 

výrazná tato změna bude). (Široký, 2008) 

Pro měření intervalové progresivity se nejčastěji používají tři způsoby měření. V této 

diplomové práci je použita jedna z nich, a to progresivita daňové povinnosti (dále jen „PTO“), 

která se vypočítá následovně podle vzorce 4.1: 

PTO = [(T1 – T0)/T0] / [(Y1 – Y0)/Y0]         (4.1) 

Kde T je daňová povinnost, Y je hrubý příjem před zdaněním, indexy 0 a 1 přestavují krajní body měřeného 
příjmového intervalu 

Podle Ratmanové (2010, s. 111) „…. krátí daně disponibilní důchod poplatníků a dle 

toho, zda krátí více důchody vyšší či nižší, rozeznáváme progresivní a regresivní systémy 

zdanění. Progresivita charakterizuje míru rozdílnosti daňové zátěže jednotlivých typů 

poplatníků podle výše jejich příjmu. Dle stupně progrese lze daně rozlišit na daně 

proporcionální, progresivní a regresivní, jak uvádí následující tabulka č. 4.3. Daň je tedy 

progresivní, pokud s růstem hrubého příjmu dochází k růstu průměrné daňové sazby. Pokud 

se míra zdanění poplatníka s růstem jeho důchodu nemění, tj. podíl daně na důchodu je 

konstantní, jedná se o proporcionální daň. Regresivní je daň tehdy, pokud s růstem hrubého 

příjmu dochází ke snížení průměrné daňové sazby. Měření progresivity daní má tedy za úkol 

zjistit, jakou část hrubého důchodu tvoří zaplacené daně (dle jednotlivých příjmových 

skupin).“ 

Tabulka č. 4.3: Interpretace hodnot progresivity daňové povinnosti 

 proporcionální progresivní regresivní 

PTO 1 > 1 < 1 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Ratmanové, 2010 
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Příklad, znázorněný v tabulce č. 4.4, se tak zaměřuje na změnu odvedených daní 

zaměstnanců ČR a Vietnamu (zahrnující i odvody na sociálním a zdravotním pojištění) při 

průměrné mzdě, 1,5násobku a 3násobku průměrné mzdy ve sledovaných letech 2010 a 2012.  

Z výpočtů vyplývá, že je daňový systém v daném intervalu progresivní jak v ČR, tak ve 

Vietnamu. Zatímco se v ČR v analyzovaných letech progresivita daně v příjmovém intervalu 

průměrné mzdy, 1,5násobku a 3násobku průměrné mzdy snížila, ve Vietnamu došlo k opačné 

situaci. Kromě roku 2010 se v ČR s růstem násobku průměrné mzdy z 1,5násobku na 

3násobek zvyšuje i míra progresivity daňové povinnosti. Ve Vietnamu je zvýšení průměrné 

mzdy doprovázeno vyšším zvýšením progresivity než v ČR. Občané Vietnamu s většími 

násobky průměrné mzdy tak budou odvádět více peněz na dani než občané ČR. 

Tabulka č. 4.4: Výpočet progresivity daňové povinnosti ČR (Kč) a Vietnamu (tis. VND) 

 2010 ČR 2012 ČR 2010 VN 2012 VN 

průměrná mzda 

T0 5 355 5 747 342 365

Y0 23 864 25 112 3 600 3 840

1,5násobek průměrné mzdy 

T1 9 068 9 648 557 608

Y1 35 796 37 668 5 400 5 760

PTO1 1,3867 1,3576 1,2573 1,3315

3násobek průměrné mzdy 

T2 20 205 21 367 1 353 1 487

Y2 71 592 75 336 10 800 11 520

PTO2 1,3866 1,3590 1,4781 1,5370

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočet 

4.3.3 Efektivní daňová sazba 

Předchozí část diplomové práce byla zaměřena na tokovou veličinu – intervalovou 

daňovou progresivitu. Následující část se bude zabývat efektivní daňovou sazbou, která je 

reprezentantem statické veličiny. (Široký, 2008) 
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Efektivní daňová sazba (dále jen „EDS“) udává procento, které pracovník skutečně 

odvede na dani. Nominální sazba daně z příjmů FO v ČR je sice rovna 15 %, ale tato sazba 

nevypovídá, kolik pracovník opravdu odvede na dani a tuto informaci má za úkol zjistit právě 

EDS, která se vypočítá podle vzorce 4.2: 

EDS = ( T / Y ).100 [v %]           (4.2) 

T = daňová povinnost 
Y = hrubý příjem, z něhož je T vypočítáno (Široký, 2008) 

Pro výčet EDS u českého zaměstnance bude autorka diplomové práce do daňové 

povinnosti T započítávat sraženou zálohu za daň (neboli daň po slevách) vypočítanou ze 

základu ze super hrubé mzdy a pojistné placené zaměstnancem. U vietnamského zaměstnance 

bude do T započítávat progresivní daň ze započitatelného příjmu z hrubé mzdy a pojistné 

hrazené zaměstnancem. 

Pro porovnání EDS bude vypočítán názorný příklad, který počítá s bezdětným daňovým 

poplatníkem s průměrnou mzdou, s 1,5násobkem a 3násobkem průměrné mzdy, jak 

znázorňuje tabulka č. 4.5. Na tomto modelu lze následně zjistit, o kolik procent odvede více 

nebo méně poplatník s vyšší průměrnou mzdou. 

Přestože je v ČR zmíněná 15% daňová sazba z příjmů PO, tak se EDS s průměrnou 

mzdou pohybuje až kolem 22 %  23 %. U poplatníka s 1,5násobkem průměrné mzdy se EDS 

pohybuje dokonce kolem 25 % a s 3násobkem okolo 28 %. EDS je tak vyšší než činí sazba 

daně z příjmů a poplatník s 1,5násobkem průměrné mzdy má EDS skoro o 3 procentní body 

větší než pracovník s průměrným platem. O 5 procentních bodů větší EDS má pak pracovník 

s 3násobkem průměrné mzdy oproti pracovníkovi s průměrnou mzdou.  

Důvody, proč je EDS v ČR vyšší než rovná 15% daň z příjmů FO, jsou dva: v důsledku 

výpočtu základu daně ze super hrubé mzdy (hrubá mzda je navýšena o sociální a zdravotní 

pojištění, které zaplatí zaměstnavatel – to významně navyšuje daňovou povinnost poplatníka) 

a uplatnění daňových úlev a slev, které mají sice za úkol kompenzovat zvýšení daně pro 

nízko-příjmové skupiny poplatníků, ale působí proti principu platební schopnosti jednotlivců. 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že právě díky existenci slevy na dani v ČR se EDS nemůže 

rovnat 15% sazbě daně z příjmů FO. Protiargumentem může být, že díky úlevám a slevám 

dochází ke zmírňování následků progresivity daně a napomáhají docílit určitého chování 

vysoko-příjmových poplatníků. (Široký, 2008) 
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Tabulka č. 4.5: Efektivní daňová sazba českého zaměstnance při násobcích průměrné 
   mzdy (v Kč) 

Česká republika 2010 2012 

Násobky průměrné mzdy 1x 1,5x 3x 1x 1,5x 3x 

Super hrubá mzda 31 978 47 967 95 933 33 651 50 476 100 950

Základ pro výpočet zálohy na daň 32 000 48 000 96 000 33 700 50 500 101 000

Pojistné zaměstnavatel (34 %) 8 114 12 171 24 341 8 538 12 807 25 614

 - z toho sociální pojištění 25 % 5 966 8 949 17 898 6 278 9 417 18 834

 - z toho zdravotní pojištění 9 % 2 148 3 222 6 443 2 260 3 390 6 780

Hrubá mzda (Y) 23 864 35 796 71 592 25 112 37 668 75 336

Daň před slevami (15 %) 4 800 7 200 14 400 5 055 7 575 15 150

Sleva na poplatníka 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070

Sražená záloha na daň 2 730 5 130 12 330 2 985 5 505 13 080

Pojistné zaměstnanec (11 %) 2 625 3 938 7 875 2 762 4 143 8 287

 - z toho zdravotní pojištění 4,5 % 1 074 1 611 3 222 1 131 1 695 3 390

 - z toho sociální pojištění 6,5 % 1 551 2 327 4 653 1 633 2 448 4 897

Daň celkem (T) 5 355 9 068 20 205 5 747 9 648 21 367

Čistá mzda 18 509 26 728 51 387 19 365 28 020 53 969

EDS (v %) 22,44 25,33 28,22 22,89 25,61 28,26

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočet 

U nadstandardních příjmů je v ČR EDS mnohem vyšší než sazba daně z příjmů, což je 

v zemích OECD nezvyklé. Efektivní zdanění občanů s vysokými příjmy je ale na druhou 

stranu v ČR jedno z nejnižších z členských zemí OECD. Podobně nízké efektivní zdanění má 

v Evropě ještě pouze Estonsko, kde je taktéž zavedena rovná sazba daně z příjmů FO. Naopak 

efektivní daňová sazba v Belgii, Německu, Dánsku a Maďarsku patří mezi nejvyšší 

z členských zemí OECD, pohybuje se až kolem 40 %. Většina vyspělých zemí má zavedenou 

progresivní daň, občané s vyššími příjmy by tak měli odvádět vyšší daně. (Prausová, 2011) 

Pro názornou komparaci je v následující tabulce č. 4.6 vypočítána EDS vietnamského 

pracovníka s průměrnou mzdou, 1,5násobkem a 3násobkem průměrné mzdy. Je nutné 

připomenout, že je ve sledovaném období sleva na poplatníka 4 mil. VND a ne 9 mil. VND, 
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jelikož se počítá s lety 2012 a 2010, kdy ještě nedošlo k navýšení této částky. U průměrného 

platu v roce 2012 dosahuje EDS 9,5 %, u 1,5násobku průměrného platu dosahuje toto zdanění 

kolem 10 % a při 3násobku průměrné mzdy se EDS pohybuje kolem 13 %.  

Jak již bylo dříve zmíněno v kapitole 3, Vietnam na rozdíl od ČR používá progresivní 

sazbu daně, která by se měla projevit vyšší EDS. Výsledky však nasvědčují, že tomu tak není. 

I přes progresivní metodiku zdanění je EDS ve Vietnamu podstatně nižší. Na základě výpočtů 

lze vyvodit závěr, že u vietnamských pracovníků je jejich skutečné zdanění více než dvakrát 

menší než u českého pracovníka s průměrnou mzdou, 1,5násobkem a 3násobkem průměrné 

mzdy. Důvody, proč tomu tak je, jsou hned tři: pojištění odváděné zaměstnancem je ve 

Vietnamu limitováno do výše 23 mil. VND hrubé mzdy, jiný přístup k výpočtu zdanitelného 

příjmu než v ČR a zejména relativně vysoká sleva na poplatníka.  

Tabulka č. 4.6: Efektivní daňová sazba vietnamského zaměstnance při násobcích 
 průměrné mzdy (tis. VND) 

Vietnam 2010 2012 

Násobky průměrné mzdy 1x 1,5x 3x 1x 1,5x 3x 

Hrubá mzda (Y)   3 600 5 400 10 800 3 840 5 760 11 520

Sleva na poplatníka 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Pojistné zaměstnanec (9,5 %) 342 513 1 026 364 547 1 094

- z toho sociální pojištění 7 % 252 378 756 269 403 806

- z toho zdravotní pojištění 1,5 % 54 81 162 58 86 173

- z toho pojištění v nezaměstnanosti 1 % 36 54 108 38 58 115

Započitatelný příjem 0 887 5 774 0 1 213 6 426

Progresivní zdanění 0 44 327 0 61 393

Daň a odvody celkem (T) 0 557 1 353 0 608 1 487

Čistý příjem 3 258 4 843 9 447 3 475 5 152 10 033

EDS (v %) 9,5 10,32 12,53 9,5 10,55 12,91

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočet 

V následujícím grafu č. 4.1 je znázorněn dopad těchto faktorů na EDS v případě použití 

standardní metodiky rovného (ČR) a progresivního zdanění (VN) v roce 2012 a 2014 za 

předpokladu, že se jedná o zdravého, svobodného a bezdětného pracovníka. Základnou pro 
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simulaci výpočtu efektivního zdanění je v obou případech stále průměrná mzda v roce 2012 

v České republice (25 112 Kč) a ve Vietnamu (3 840 tis. VND) a při situacích, kdy: 

I. V ČR se bude zdaňovat standardně jako v roce 2012, neuplatňuje se solidární daň,  

ale uplatňuje se maximální roční vyměřovací základ na zdravotním pojištění (1 809 864 Kč) 

a sociálním zabezpečení (1 206 576 Kč) 

II. V ČR se bude zdaňovat standardně jako v roce 2014, uplatňuje se solidární daň při 

maximálním ročním vyměřovacím základu pouze na sociálním zabezpečení (1 245 216 Kč) 

III. Ve Vietnamu se bude zdaňovat standardně jako v roce 2012, při maximálním 

vyměřovacím základu pro platby sociálního pojištění ve výši 21 mil. a sleva na poplatníka 

činí 4 mil. VND 

IV. Ve Vietnamu se bude zdaňovat jako v roce 2012, ale bez maximálního vyměřovacího 

základu a sleva na poplatníka činí 4 mil. VND 

V. Ve Vietnamu se bude zdaňovat standardně jako v roce 2014, při maximálním 

vyměřovacím základu pro platby sociálního pojištění ve výši 23 mil. VND a sleva na 

poplatníka činí 9 mil. VND 

Graf č. 4.1: Efektivní daňová sazba v ČR a Vietnamu při násobcích průměrné mzdy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování a výpočet 
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V situaci I. si lze všimnout, že linie EDS do 4násobku průměrné mzdy stoupá a od 

tohoto bodu začíná klesat. Tato situace je způsobená existencí maximálního vyměřovacího 

základu, který začíná působit od 4násobku průměrné mzdy a podstatně snižuje relativní platby 

na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění. Pokud by se neuplatňoval maximální 

vyměřovací základ, linie EDS by stoupala i nadále. 

Do čtyřnásobku průměrné mzdy má II. situace stejnou linii jako I. situace. Při existenci 

solidární daně v II. situaci klesá linie EDS od 4násobku průměrné mzdy pomaleji 

než v I. situaci. Solidární daň zvyšuje EDS zaměstnance, proti ní působí maximální 

vyměřovací základ, který naopak snižuje EDS zaměstnance. 

Při standardním zdanění příjmů vietnamského zaměstnace za rok 2012 se od 4násobku 

průměrné mzdy začne EDS snižovat v důsledku existence maximálního vyměřovacího 

základu, který jako v případě ČR snižuje EDS. Vietnam uplatňuje vysokou slevu na 

poplatníka (ve výši 4 mil. VND), která je do dvojnásobku průměrné mzdy dokonce vyšší, než 

samotná výše průměrné mzdy. Zaměstnanci s platem do výše průměrné mzdy tak nemají 

žádný zdanitelný příjem (tudíž neplatí žádnou daň z příjmů FO) a odvádějí pouze platby 

sociálního pojištění ve výši 9,5 %. Vietnam také poskytuje vysoké slevy na děti (příčemž 

počet dětí není limitován), které nejsou aplikovány v tomto příkladu. Tato sleva by se 

projevila tím, že by dále snížila zdanitelný příjem a tím i EDS. 

Ve IV. situaci je EDS z příjmů ze všech tří situací (vztažené na vietnamského 

zaměstnance) nejvyšší, jelikož zde není uplatňován maximální vyměřovací základ na platbu 

na pojistném a EDS tak neustále stoupá. V důsledku toho, že se zde neuplatňuje strop pro 

platbu na pojistném, se sice o něco sníží zdanitelný příjem, ale současně se mnohem více 

navýší odvody na pojistném, které se pak promítnou do vyšší daňové povinnosti, než 

v ostatních dvou případech. 

V posledním případě navýšení slevy na poplatníka ze 4 mil. VND na 9 mil. VND 

posouvá EDS ještě o něco níže než v III. případě, protože dochází k většímu snížení 

zdanitelného příjmu. Proti tomuto efektu působí navýšení stropu na platby na pojistném  

z 21 na 23 mil. VND, ale toto zvýšení nemá tak velký dopad jako zmíněná sleva na 

poplatníka. Vietnamští pracovníci tak od roku 2014 odvedou na dani ještě méně než 

v předchozích letech. Od roku 2014 se také zvýšilo pojistné hrazené zaměstnancem z 9,5 % 

na 10,5 %, což by se projevilo dalším snížením linie EDS (v grafu už není tato situace 

znázorněna).  
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Zajímavý pohled může poskytnout situace vietnamského zaměstnance, který by 

dostával ve Vietnamu stejnou průměrnou mzdu jako český zaměstnanec v roce 2012, to 

znamená 25 112 Kč. Předmětem zkoumání bude vliv progresivní daňové sazby, která je 

uplatňována ve Vietnamu, na vývoj EDS. Autorka se bude zabývat problémem, zda bude  

i v tomto případě nadále český pracovník odvádět více na dani než vietnamský pracovník. 

Následující graf č. 4.2, ve kterém jsou na ose X znázorněny násobky průměrné české mzdy, se 

pokusí tyto otázky objasnit. 

Už na první pohled je zřejmé, že se od sebe grafy č. 4.1 a 4.2 výrazně liší. V důsledku 

toho, že se vietnamskému pracovníkovi zvýšila téměř sedminásobně průměrná měsíční mzda 

oproti předešlé situaci, tak se viditelně zvýšilo i jeho EDS. Jak je vidět, tak je v tomto případě 

linie EDS o něco blíž k linii českého pracovníka. Při 8násobku průměrné mzdy a výš je 

dokonce při standardním zdanění EDS vietnamského zaměstnance vyšší, než českého.  

V předešlém případě bylo EDS vietnamského pracovníka vyšší až od zhruba 20násobku 

průměrné mzdy. Z toho vyplývá, že pokud by byl vietnamský zaměstnanec se stejným platem 

českého zaměstnance zdaňován ve Vietnamu, tak by byl ve standardní metodice jeho příjem 

více zdaňován než příjem českého zaměstnance už při 8násobku průměrné mzdy. 

Graf č. 4.2: Efektivní daňová sazba ČR a Vietnamu při násobcích průměrné české 
         mzdy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování a výpočet 
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Ze zmíněných výsledků vyplývá, že ke zvýšení EDS dojde, pokud nebude uplatňován 

strop pro platbu sociálního pojištění (nebo se strop pro platbu sociálního pojištění se zvýší), 

nebude uplatňována sleva na poplatníka (nebo se výše slevy na poplatníka sníží) a nebudou 

uplatňovány další slevy a bude uplatňována solidární daň (nebo se výše sazby solidární daně 

zvýší). Ke snížení EDS pak dochází v opačném případě.  

4.4 Dílčí shrnutí 

Výpočty v této kapitole ukazují, že samotná výše sazby daně není vhodným ukazatelem 

pro komparaci skutečného daňového zatížení práce, informaci o skutečném zdanění 

poplatníka různých příjmových skupin lze nejlépe zjistit pomocí EDS, která lépe reprezentuje 

skutečné zdanění příjmů. Pro komparaci daňového zatížení mzdy zaměstnanců dvou zemí je 

EDS vhodnějším ukazatelem, který reflektuje i vliv výše plateb na pojistném nebo slevy na 

poplatníka.  
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5 Závěr 

Tato diplomová práce si kladla za cíl poskytnout čtenáři základní informace  

o daňovém prostředí Vietnamu. Vybrané téma kladlo enormní nároky na získání 

důvěryhodných, kvalitních a aktuálních materiálů, které musely být všechny z vietnamštiny  

a angličtiny překládány do českého jazyka, jelikož podle průzkumu autorky nebylo toto téma 

dosud v takové hloubce a šíři v žádné české literatuře analyzováno. 

V druhé kapitole byl čtenář nejdříve seznámen s Vietnamem samotným. Tato kapitola 

pojednávala o jeho politicko-ekonomickém vývoji s důrazem na války a asijskou měnovou 

krizi, které ovlivnily hospodářský vývoj této země. Při řešení makroekonomických problémů 

zde hrála důležitou roli fiskální politika a její ekonomické reformy zvané Doi Moi podporující 

investiční aktivity, díky kterým začal být Vietnam od 90. let označován jako „asijský tygr“.  

V současnosti je Vietnam proexportně zaměřenou zemi, ale i přes velký ekonomický posun, 

který zaznamenal, přetrvává v této zemi ještě mnoho problémů, mezi které patří například 

vysoká míra korupce, vysoká míra inflace, cenzura, omezená lidská práva, chudoba, 

zhoršující se životní prostředí a deforestace. 

Základní charakteristiky daňového systému Vietnamu jsou součástí třetí kapitoly.  

Ta nejdříve popsala reformy daňového systému, které započaly již v roce 1990, až po 

současnost. V důsledku těchto reforem se vytvořil systém fungující v souladu s mezinárodní 

praxí, založen na přímých, nepřímých a místních daních. Z pohledu příjmů do státního 

rozpočtu patří nyní mezi nejdůležitější daně přímé daně, přesněji daně z příjmů FO a PO, 

jejichž sazby jsou průměrné v porovnání s ostatními zeměmi v jihovýchodní Asii. Největším 

předmětem kritiky je však stále zdaňování příjmů ropných a těžebních společností, které 

mohou odvádět až 50% daň. Vietnam uplatňuje také množství daňových pobídek, daňových 

slev a daňových úlev, které mají dopad na daňové zatížení. Mzdy jsou ve Vietnamu velice 

rozdílné, a i když se zde aplikují progresivní daňové sazby na příjmy FO v rozmezí  

5 %  35 %, většina obyvatel odvádí 5% daň nebo jsou jejich mzdy od daně úplně 

osvobozeny. Asijské země jsou známy nízkým daňovým zatížením, ale i přes tento fakt je 

daňová kvóta ve Vietnamu jedna z nejvyšších ze zemí asijského kontinentu. V roce 2011 

dosahovala 25 %, zatímco nejnižší daňové kvóty asijských zemí dosahují 7 %  10 %. Tato 

situace vyplývá z toho, že byl Vietnam dlouho uzavřenou ekonomikou a světu se začal 

otevírat až nyní. 
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V předposlední kapitole byl daňový systém Vietnamu nejdříve komparován s daňovým 

systémem České republiky a následně byly na základě těchto informací provedeny názorné 

výpočty. V této části bylo zapotřebí nejvíce času a úsilí, jelikož simulace každého násobku 

průměrné mzdy ve vybraných letech byla odlišná a výpočty ztěžoval i fakt, že Vietnam  

a ČR mají odlišnou metodiku zdaňování. Diplomová práce se zaměřila na tokovou veličinu 

(intervalovou daňovou progresivitu) a statickou veličinu (efektivní daňová sazba), které 

zjišťují opravdovou daňovou zátěž pro poplatníka s průměrnou mzdou. 

Prostřednictvím intervalové daňové progresivity bylo zjištěno, že zatímco se v ČR 

v analyzovaných letech intervalová progresivita daně snížila, ve Vietnamu došlo k opačné 

situaci. Ve Vietnamu je zvýšení průměrné mzdy doprovázeno vyšším zvýšením intervalové 

progresivity než v ČR. Občané Vietnamu s většími násobky průměrné mzdy tak budou 

odvádět na dani více než občané ČR.  

Pomocí efektivní daňové sazby autorka diplomové práce dále zjišťovala procento, které 

pracovník skutečně odvede na dani. Přestože je v ČR zmíněná 15% daňová sazba z příjmů 

FO, tak se v roce 2012 EDS průměrné mzdy pohybovala až kolem 22 %  23 %. Důvody, 

proč se EDS v ČR nemůže rovnat 15% sazbě daně z příjmů FO, jsou dva – výpočet základu 

daně ze super hrubé mzdy a uplatnění daňových úlev a slev. U vietnamského pracovníka 

s průměrnou mzdou v roce 2012 dosahuje EDS 9,5 %. Jeho EDS průměrné mzdy je tak více 

než 2x menší než u českého pracovníka s průměrnou mzdou. 

Tabulka č. 5.1: Vliv zkoumaných aspektů na EDS 

Zvýšení EDS Snížení EDS 

Nebude uplatňován maximální vyměřovací 
základ 

Bude uplatňován maximální vyměřovací 
základ 

Strop pro platbu sociálního pojištění se zvýší Strop pro platbu sociálního pojištění se 
sníží 

Uplatňování solidární daně Neuplatňování solidární daně 

Zvýšení výše sazby solidární daně Snížení výše sazby solidární daně 

Nebude uplatňována sleva na poplatníka Bude uplatňována sleva na poplatníka 

Výše slevy na poplatníka sníží Výše slevy na poplatníka zvýší 

Nebudou uplatňovány jiné slevy Budou uplatňovány jiné slevy 

Zdroj: Vlastní zpracování podle výsledků 
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Jak již bylo zmíněno, Vietnam na rozdíl od ČR používá progresivní sazbu daně, která 

by se měla projevit vyšší EDS. Výsledky však poukázaly na to, že tomu tak není. I přes 

progresivní metodiku zdanění bylo EDS ve Vietnamu podstatně nižší. Důvody, proč tomu tak 

bylo, jsou tři: maximální vyměřovací základ pro platby sociálního pojištění, jiný přístup 

k výpočtu zdanitelného příjmu než v ČR a zejména vysoká sleva na poplatníka. Jaké aspekty 

mají vliv na pokles či růst EDS, znázorňuje tabulka č. 5.1. 

Samotná výše sazby daně není vhodným ukazatelem pro komparaci skutečného 

daňového zatížení poplatníka, informace o skutečném zdanění poplatníka různých příjmových 

skupin lze lépe zjistit pomocí EDS, která reprezentuje skutečné zdanění příjmů. Pro 

komparaci daňového zatížení mzdy zaměstnanců dvou zemí je EDS vhodným ukazatelem, 

který reflektuje zároveň i vliv výše plateb na pojistném nebo slevy na poplatníka. Tento 

způsob však samozřejmě není jedinou metodikou, existují i komplexnější míry zohledňující 

například i nepřímé daně. 

V souvislosti s reformou daně z příjmů FO je vhodné použít průhlednější nastavení 

systému pro poplatníky, kteří by tak měli větší přehled o tom, jaký podíl odvádějí na dani. Ve 

vyspělých zemích je základem daně hrubá mzda snížená o odpočitatelné položky. Super hrubá 

mzda používaná v ČR uměle zvyšuje základ daně. Skutečná průměrná sazba daně je tak vyšší, 

než je výše sazby stanovená v legislativě. Schválený zákon č. 485/2011 Sb., o změně zákonů, 

který ruší super hrubou mzdu, a v důsledku toho zvyšuje sazbu daně z příjmů z 15 % na 19 %, 

měl být účinný od 1. 1. 2014. Změny se však neodehrály a i v roce 2014 se nadále počítá se 

super hrubou mzdou.  

Pokud by česká a vietnamská společnost vyžadovala větší zdanění osob 

s nadstandardními příjmy, tak by autorka navrhovala zrušit maximální vyměřovací základ 

nebo zvýšení sazby osobní daně pro osoby s nadstandardními příjmy. Tento krok by však vedl 

k zavedení progresivní sazby daně a současný systém rovné sazby daně z příjmů FO by musel 

v ČR zaniknout. Pro vyšší příjmy do státního rozpočtu Vietnamu doporučuje autorka razantně 

snížit vysoké slevy, které může poplatník využít. Snížila by zde ale zároveň sazbu daně 

z příjmů PO vztahující se na ropné a těžební společnosti, která je z jejího pohledu příliš 

vysoká a může odlákat zahraniční investory.  

Osobně však autorka není příznivcem většího zdaňování osob s nadstandardními 

příjmy. 
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