
ÚVOD 
 

Tématem této bakalářské práce je postavení daně z přidané hodnoty ve vztahu 

k veřejným rozpočtům. Veřejné rozpočty mají ústřední roli ve fiskální politice státu, neboť 

jsou v nich shromažďovány finanční prostředky, kterými stát zabezpečuje své funkce. 

Těžištěm příjmů veřejných rozpočtů jsou daně, pomocí níž se peněžní prostředky přesouvají 

od soukromého k veřejnému sektoru. Daň z přidané hodnoty lze označit jako fiskálně 

nejvýznamnější daň. Tvoří součást daňových systémů většiny vyspělých zemí. Členské státy 

EU mají dokonce povinnost ji začlenit do své daňové soustavy. V České republice byla 

zavedena v roce 1993. Po vstupu ČR do EU bylo nutné ji harmonizovat s evropskou právní 

legislativou. Často je označována jako daň univerzální, jelikož při nákupu většiny zboží          

a služeb se dotýká všech. 

Cílem práce je analyzovat vztah daně z přidané hodnoty k veřejným rozpočtům, zjistit 

jaké jsou její výnosy do těchto rozpočtů, jak a proč se mění v průběhu sledovaného období       

a zjištěné výsledky ohodnotit. Cílem není navrhnout doporučení či úpravy fiskální politiky 

České republiky. 

Práce je členěna do tří hlavních kapitol, které se dělí na jednotlivé podkapitoly, a jsou 

vždy zakončeny dílčím shrnutím. První dvě kapitoly obsahují teoretická východiska, třetí       

se zabývá praktickou stránkou věci.  

První kapitola se zaměřuje na charakteristiku daňové soustavy České republiky. 

Vymezuje obecné daňové pojmy, obsahuje základní klasifikaci daní, popisuje jednotlivé daně 

(daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daně z příjmů, daň z nemovitostí, silniční daň, daň 

dědická, daň darovací, daň z  převodu nemovitostí a daně na ochranu životního prostředí) 

podle právních předpisů platných k 1. prosinci 2007 a zachycuje jejich hlavní změny            

od 1. ledna 2008. 

Druhá kapitola obsahuje analýzu daně z přidané hodnoty. Věnuje se jejímu 

mechanismu, stanovuje její slabé a silné stránky, charakterizuje ji pomocí základních 

vlastností jako je předmět, subjekt či výše sazby daně, ukazuje možné způsoby výpočtu daně. 

Zabývá se také vývojem, kterým daň z přidané hodnoty prošla od svého zavedení do daňové 

soustavy ČR, popisuje změny související s harmonizací daňové legislativy po vstupu ČR      

do EU i změny přicházející od 1. ledna 2008. 

Účelem třetí kapitoly je zachytit a zdůvodnit vývoj výnosů daně z přidané hodnoty       

a jejich rozdělení do veřejných rozpočtů v letech 2002 až 2007. Odděleně jsou zkoumány 

celkové celostátní výnosy daně z přidané hodnoty, příjmy státního rozpočtu z daně z přidané 



hodnoty a příjmy rozpočtů krajů a obcí z této daně. Kapitola se dále zabývá vztahem daně 

z přidané hodnoty k příjmům státního rozpočtu z hlediska příjmů celkových i daňových          

a obsahuje problematikou očekávaných příjmů veřejných rozpočtů v letech 2008, 2009           

a 2010.  

Pro účely vypracování bakalářské práce jsou použity následující metody: metoda 

analýzy, metoda komparace časových řad, metoda analýzy pramenů. Jako studijní prameny 

byly použity knihy, statistické údaje, elektronické zdroje a legislativní normy.  

V práci jsou stanoveny dvě pracovní hypotézy, které zní: 

H1: Meziroční tempo růstu výnosu DPH do státního rozpočtu se ve sledovaném období 

každoročně zvyšuje. 

H2: Příjem z DPH tvoří pro SR ve sledovaném období více než 1/4 celkových příjmů 

rozpočtu. 

Tato bakalářská práce vychází z právních předpisů platných k 1. prosinci 2007 a byla 

dána k vazbě dne 10. dubna 2008. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1   CHARAKTERISTIKA DAŇOVÉ SOUSTAVY ČR 

 

Daně plní v ekonomice řadu funkcí. Jako nejdůležitější a také historicky nejstarší lze 

označit funkci fiskální, která představuje získávání finančních prostředků do veřejných 

rozpočtů, pro financování veřejných statků či potřeb. Daně dále pomáhají zabezpečit umístění 

prostředků tam, kde se jich při tržní alokaci nedostává, zmírnit rozdíly v důchodech 

jednotlivých subjektů či odstraňovat cyklické  výkyvy v ekonomice. 

Pro lepší orientaci v daňové problematice je vhodné si vymezit a definovat některé  

základní daňové pojmy, což je obsahem první části této kapitoly.  

 

1.1   Vymezení  základních daňových pojmů 

Daňová soustava neboli daňový systém představuje soubor všech daní, které jsou 

v daném státě uplatňovány a které zabezpečují plnění jednotlivých daňových funkcí neboť 

každá daň se v daném daňovém systému chová odlišným způsobem. 

Daň je možné definovat více způsoby. Jednou z nejvýstižnějších definic je následující:  

„daň je povinná, zákonem uložená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová, 

neekvivalentní, a pravidelně se opakující, buď v časových intervalech nebo při stejných 

okolnostech a je nenávratná.“1 

Předmět daně představuje „skutečnost, na kterou se daň váže a která je podrobena 

zdanění.“2 

Základ daně je „předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách.“3 

Subjekt daně zahrnuje všechny fyzické a právnické osoby, které jsou podle daňového 

zákona povinny odvádět nebo platit daň. Rozlišují se dva typy daňových subjektů: . 

• Plátce daně - FO nebo PO, která správci daně odvádí daň vybranou nebo sraženou 

poplatníkovi. 

• Poplatník daně - FO nebo PO, jejíž předmět daně je podroben dani přímo. 

Správce daně je věcně a místně příslušný orgán, který má podle právních předpisů 

kompetenci k výkonu správy daní. Správou daní  jsou v ČR pověřeny převážně finanční 

úřady, u některých daní jsou to úřady celní. 

 

 

                                                 
1 Kubátová, Vítek (1997), str. 9. 
2 Boněk, Běhounek, Benda, Holmes (2001), str. 334. 
3 Boněk, Běhounek, Benda, Holmes (2001), str. 530. 



Rozpočtové určení daní 

Daně jsou příjmy veřejných rozpočtů. Které daně plynou do kterých rozpočtů a z jaké 

části, je stanoveno zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. V ČR tvoří daně 

příjmy státního rozpočtu, rozpočtů krajů a obcí, státního fondu dopravní infrastruktury. 

 

Základní klasifikace daní 

 Daně se mohou třídit na základě mnoha různých kriterií. Mezi nejobecnější způsoby 

členění  patří  rozdělení podle vazby na důchod poplatníka.  

• Přímé daně - jsou odváděny na základě zjištěných důchodových  nebo majetkových 

poměrů poplatníka. Dále se mohou dělit na důchodové (předmětem daně je důchod 

poplatníka) a majetkové (předmětem daně je majetek v podobě movité i nemovité).  

• Nepřímé daně - jsou součástí ceny zboží, služeb, převodů a pronájmů. Nepřihlížejí na 

důchodové ani majetkové poměry poplatníka. Dále se mohou členit na všeobecné 

(předmětem daně je většina výrobků a služeb) a selektivní (předmětem daně jsou 

vybrané skupiny výrobků). 

 

Obr. 1.1: Členění daní dle vazby na důchod poplatníka 

 
Zdroj: Široký (2003), str.40, vlastní zpracování. 

 

Daňová soustava ČR 

Daňová soustava ČR je platná od  1.1.1993. Byla vytvořena zákonem č. 212/1992 Sb. 

Tvoří ji následující daně: 

• daň z přidané hodnoty, 
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• daně spotřební, 

• daně z příjmů, 

• daň z nemovitostí, 

• silniční daň,  

• daň dědická, 

• daň darovací, 

• daň z převodu nemovitostí, 

• daně na ochranu životního prostředí. 

 

1.2   Přímé daně 

Mezi přímé daně, jejíž charakteristika byla vymezena v předchozí podkapitole patří 

následující: 

• daň z příjmu fyzických osob, 

• daň z příjmu právnických osob, 

• daň z nemovitostí, 

• silniční daň, 

• daň dědická, 

• daň darovací, 

• daň z převodu nemovitostí. 

 

Daň z příjmů fyzických osob 

Daň z příjmů fyzických osob (dále DzPFO) spadá spolu s daní z příjmů právnických 

osob mezi daně důchodové. Od daňové reformy v roce 1993 se používá namísto daně           

ze mzdy, daně z příjmů z literární a umělecké činnosti a daně z příjmů obyvatelstva.  

Předmětem DzPFO jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy 

z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Mezi osvobozené příjmy patří zejména 

příjmy sociální, náhrady škody a pojistná plnění. Za zaměstnance odvádí daň zaměstnavatel, 

OSVČ platí každý měsíc zálohu a každoročně podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně 

z příjmů. Subjektem daně může být buď jednotlivec nebo manželé (jedná se o tzv. společné 

zdanění manželů). Od základu daně, který je tvořen částkou, o kterou příjmy přesahují výdaje, 

je možné odečíst řadu slev na dani, např. na poplatníka, na manželku, na studium apod.         

U osob, které mají v daném zdaňovacím období více příjmů, se základ daně tvoří jako součet 



jednotlivých základů daně. Pro rok 2007 je v ČR uplatňován progresivní systém zdanění        

se čtyřmi daňovými pásmy v rozsahu 12% až 32%.  

Správu daně vykonávají místně příslušné finanční úřady. DzPFO patří mezi daně 

sdílené, výnos daně náleží do SR, do rozpočtů krajů a rozpočtů obcí. 

Legislativní úprava a hlavní změny DzPFO s účinností od 1.1.2008 

Daň z příjmů FO je upravena zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. Od 1.1.2008 přichází pro oblast daně z příjmů řada podstatných změn. 

Nejvýznamnější je přechod z progresivního systému zdaňování na systém proporcionální       

s lineární sazbou daně, která je pro rok 2008 určena na 15%, od roku 2009 pak na 12,5%. 

Dále zvýšení slev na dani, které zachycuje tabulka 1.1, a zrušení společného zdanění manželů. 

Základ daně zaměstnanců bude tvořen tzv. superhrubou mzdou, kterou představuje hrubá 

mzda plus povinné pojistné na veřejnoprávní pojištění hrazené zaměstnavatelem (tzn. 35% 

z hrubé mzdy). 

 

Tab. 1.1 Vývoj slev na dani v letech 2007 a 2008 

Název slevy r. 2007 (částka v Kč) r. 2008 (částka v Kč) 
Na poplatníka  7 200 24 840 
Na pracujícího       
důchodce 

0 24 840 

Na manželku 4 200 24 840 
Částečný invalidní    
důchod 

1 500 2 520 

Plný invalidní důchod 3 000 5 040 
ZTP/P 9 600 16 140 
Studium 2 400 4 020 

Zdroj: vlastní zpracování dle www.mfcr.cz, 2007. 

 

Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmů právnických osob (dále DzPPO) spadá do oblasti daní důchodových. 

V roce 1993 nahradila odvody ze zisku, důchodovou daň a zemědělskou daň. 

Předmět DzPPO představují příjmy právnických osob, které plynou z veškerých 

činností a z nakládání s veškerým majetkem. Poplatníkem daně jsou všechny PO.  Základ 

daně je určen částkou, o kterou příjmy přesahují výdaje. Od daňového základu je možné 

odečíst daňovou ztrátu (nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích), 30% výdajů použitých na výuku 

žáků v učilištích a 100% výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje. Slevy na dani         

se poskytují PO, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo PO, které jsou 

držitelem příslibu investiční pobídky. Sazba daně je v roce 2006 stanovena na 24%. Tato 



sazba je postupně snižována. V roce 1993 činila dokonce 45%. Investiční fondy a investiční 

společnosti podléhají sazbě 5%. Správa daně je vykonávána příslušnými FÚ. Výnos DzPPO 

je odváděn do SR a do rozpočtů krajů a obcí. 

Legislativní úprava a hlavní změny DzPPO s účinností od 1.1.2008 

DzPPO se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. S přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů bude pokračovat postupné 

snižování sazby daně na 21% (rok 2008), 20% (rok 2009) a 19% (rok 2010). K důležitým 

změnám patří také skutečnost, že se pro právnické osoby nově zavádí osvobození příjmů         

z prodeje podílů na dceřinných společnostech. Osvobozeny budou příjmy z prodeje akcií         

a z prodeje obchodních podílů. Zásadně se také mění pravidla pro daňovou uznatelnost 

finančních nákladů, a to včetně samotného zavedení pojmu finančních nákladů. 

 

Daň z nemovitostí 

Daň z nemovitostí patří do skupiny daní majetkových. Před reformou v roce 1993 

plnily její funkci daň domovní a zemědělská daň z pozemku. Současná DzN je tvořena daní 

z pozemků a daní ze staveb. 

Daň z pozemků 

Do předmětu daně spadají pozemky, které jsou vedené v katastru nemovitostí. 

Poplatníkem daně je ve většině případů vlastník pozemku. Základ daně se liší podle typu         

a účelu pozemku. Je to výměra pozemku v m2, u některých druhů pozemků se tato výměra 

násobí cenou pozemku. Cena je dána procentem nebo pevnou částkou v Kč na m2. Základní 

sazba daně se poté násobí koeficientem, který je určen počtem obyvatel v obci, ve které        

se pozemek nachází. Rozsah koeficientu je 0,3 až 4,5 (viz. tabulka 1.2). Tento koeficient       

si může obec zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. 

Daň ze staveb 

Předmětem daně jsou stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, byty           

a nebytové prostory. Poplatníkem je většinou jejich vlastník. Základ daně je stanoven pomocí 

výměry stavby v m2. Sazba daně se liší podle typu a účelu stavby. Je stanovena částkou v Kč 

na m2. Základní sazba daně se stejně jako u dani z pozemků násobí koeficientem podle počtu 

obyvatel (viz. tabulka 1.2). 

 

 

 

 



Tab. 1.2 Rozložení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

Koeficient Počet obyvatel 
0,3 do 300 
0,6 301 až 600 
1 601 až 1 000 

1,4 1 001 až 6 000 
1,6 6 001 až 10 000 
2 10 001 až 25 000 

2,5 25 001 až 50 000 

3,5 nad 50 000 + Františkovy lázně, 
Luhačovice, Mariánské lázně, Poděbrady 

4,5 Praha 
Zdroj:. vlastní zpracování dle Zákona č. 338/1992 Sb., 2007. 

 

Správu daně vykonávají příslušné FÚ. Výnos z DzN náleží obci, ve které se konkrétní 

nemovitost nachází. 

Legislativní úprava a hlavní změny DzN s účinností od 1.1.2008 

Daň z nemovitostí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. Od 1.1.2008 se mění koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí. 

Všechny obce do 1000 obyvatel se budou řídit koeficientem 1. Každá obec si také může 

závaznou vyhláškou stanovit pro celé území obce jeden koeficient v hodnotě 2, 3, 4 nebo 5. 

Od DzN budou osvobozeny pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, sadů a trvalých travních 

porostů. Osvobození se nebude vztahovat na pozemky v zastavěném území nebo zastavitelné 

ploše obce.  

 

Silniční daň 

Silniční daň (dále SD) se řadí mezi daně majetkové. Jejím účelem je zdanění užívání 

pozemních komunikací v ČR silničními motorovými vozidly. 

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla s přidělenou českou státní poznávací 

značkou sloužící k podnikatelské činnosti. Základ daně je určen podle zdvihového objemu 

motoru v cm3 nebo podle počtu náprav u návěsů. Sazby daně jsou stanoveny pevnými 

částkami v rozsahu 1 200 Kč až 4 200 Kč na základě zdvihového objemu motoru a od 1800 

Kč do 44 100 Kč na základě počtu náprav a návěsů. Poplatníkem daně je zpravidla osoba, 

která je provozovatelem vozidla a je zapsaná v jeho technickém průkazu. 

 Správu daně zajišťují finanční úřady. Celostátní výnos ze SD plyne do Státního fondu 

dopravní infrastruktury. 

 



Legislativní úprava  

Silniční daň se řídí zákonem č.16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších 

předpisů. Novelou zákona o dani silniční provedenou zákonem č.102/2004 došlo ke změně 

zákona vypuštěním vozidel registrovaných v zahraničí z předmětu daně. Správu daně v oblasti 

vozidel registrovaných v zahraničí do té doby zajišťovaly celní úřady. 

 

Daň dědická 

Daň dědická (dále DD) patří do skupiny daní  majetkových. V roce 1993 byly touto 

daní nahrazeny notářské poplatky z dědictví. 

Předmětem daně je nabytí movitého či nemovitého majetku děděním. Daňovým 

základem je cena tohoto majetku, kterou je možné snížit o dluhy zůstavitele, cenu majetku 

osvobozeného podle zákona od dědické daně, náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměnu 

notáři, který je pověřen řídit dědické řízení nebo dědickou dávku zaplacenou jinému státu při 

dědění v cizím státu. Poplatníkem daně je dědic nabývající dědictví nebo jeho část ze zákona 

nebo ze závěti.4 Pro účel výpočtu DD se osoby podle vzájemných vztahů dělí do tří skupin, 

které zachycuje tabulka 1.3.  

 

Tab. 1.3 Rozdělení osob do skupin 

Skupina Osoba 
I. Příbuzní v přímé řadě a manželé 
II. Příbuzní v řadě pobočné a osoby žijící nejméně 1 rok ve společné domácnosti 
III. Ostatní fyzické a právnické osoby 

Zdroj: vlastní zpracování dle Zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, 2007. 

 

Sazba daně je  klouzavě progresivní. V každé dědické skupině je uplatňováno několik  

daňových pásem podle hodnoty majetku. Sazba je stanovena procentem od 3% do 40%.  

Základní sazba daně se násobí koeficientem 0,5. Od daně  je osvobozeno nabytí majetku 

osobami I. dědické skupiny, nabytí majetku do hodnoty 60 000 Kč u osob patřících do II. 

dědické skupiny a do hodnoty majetku 20 000 Kč u osob náležících do III. dědické skupiny. 

Dále se uplatňuje celá řada osvobození týkajících se státu, ÚSC nebo jimi zřizovaných 

institucí a organizací. 

Správu daně vykonávají příslušné FÚ. Výnos dědické daně plyne výhradně do státního 

rozpočtu. 

                                                 
4 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. 



Legislativní úprava a hlavní změny DD s účinností od 1.1.2008 

DD je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani 

dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti. Od 1.1.2008 se mezi osoby osvobozené        

od DD přiřazují kromě osob I. dědické skupiny i osoby skupiny II. 

 

Daň darovací 

Daň darovací (dále DDa) je daní majetkovou. Od roku 1993 nahrazuje notářské 

poplatky z darování. 

Předmět DDa představuje bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. 

Darovat je možné majetek movitý i nemovitý nebo obdarovanému umožnit jiný majetkový 

prospěch. Základem DDa je cena darovaného majetku. Poplatníkem je zpravidla ten, komu je 

majetek darován tzv. nabyvatel. Sazba daně je klouzavě progresivní. Pohybuje se v intervalu 

1% až 40%.  Stejně jako u daně dědické se pro účely výpočtu daně darovací používá rozdělení 

osob do skupin (viz. tabulka č. 1.3). Od DDa je v I. skupině osvobozeno nabytí majetku        

do hodnoty 1 mil. Kč, v II. skupině do hodnoty 60 000 Kč a ve III. skupině do hodnoty 20 000 

Kč. Existuje celá řada osvobození, pokud nabyvatelem je stát, ÚSC nebo jimi zřizované 

organizace a instituce. 

Správa DDa je vykonávána příslušným FÚ. Výnos DDa náleží do SR. 

Legislativní úprava a hlavní změny DDa s účinností od 1.1.2008 

Darovací daň se řídí zákonem č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani 

dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. S přijetím zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů budou od daně darovací osvobozeny osoby řadící se do I. a II. skupiny.  

  

Daň z převodu nemovitostí 

Daň z převodu nemovitostí (dále DzPN) se svým charakterem řadí mezi daně 

majetkové. Před rokem 1993 byla uplatňována ve formě notářských poplatků z převodu 

nemovitostí. 

Předmětem DzPN je na rozdíl od daně darovací úplatný převod vlastnictví 

nemovitosti. Základem daně je cena nemovitosti zjištěná na základě posudku nebo skutečná 

prodejní cena. Pokud se tyto ceny liší, je použita vyšší z těchto dvou cen. Sazba daně je 

stanovena jednotným procentem, ve výši 3%. Poplatníkem DzPN bývá většinou prodávající. 

V případech jako je exekuce, vyvlastnění, konkurs apod. platí daň nabyvatel. Osvobozeny    

od daně jsou převody majetku týkající se státu, ÚSC a dalších institucí jmenovaných 

v zákoně. 



Správu daně vykonává příslušný FÚ. Výnos DzPN plyne výlučně do SR. 

Legislativní úprava a hlavní změny DzPN s účinností od 1.1.2008 

Úprava této daně se řídí zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2008 se zavádí  možnost požádat 

o prominutí daně z převodu nemovitostí ve specifických případech jako je např. převod 

nemovitosti na původního vlastníka. O prominutí je nutné požádat ve tříleté lhůtě. 

 

1.3   Nepřímé daně 

Mezi nepřímé daně, které byly charakterizovány v první části této kapitoly, se řadí: 

• daň z přidané hodnoty, 

• spotřební daně, 

• daně ekologické. 

 

Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále DPH) spadá do skupiny nepřímých daní, patří mezi tzv. 

daně všeobecné. Od roku 1993 je uplatňována namísto daně z obratu. Její podstatou je 

zdanění přidané hodnoty, což je hodnota, která je přidávána k hodnotě nakoupeného zboží, 

které se stává součástí nového výrobku. 

Předmět DPH představuje dodání zboží a převod nebo přechod nemovitosti, 

poskytnutí či dodání služby za úplatu, pořízení zboží ze státu EU, dovoz zboží. Základ daně je 

definován jako „vše s výjimkou zahrnuté daně, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce 

za skutečné zdanitelné plnění“.5 Zdanitelným plněním je chápan předmět DPH. Do základu 

daně jsou také zahrnuta cla, spotřební daně, dotace k ceně, vedlejší související výdaje 

poskytované spolu se zbožím jako např. obalový materiál, náklady na přepravu či pojištění 

apod. Sazba daně má dvě úrovně, a to základní a sníženou. Základní sazba daně činí 19%, 

snížená je vymezena 5%. Snížená sazba je uplatňována u základních typů potravin a nápojů, 

knih, novin či časopisů, dětských plen a autosedaček, zdravotních a sociálních pomůcek, 

zdravotní a sociální péče, hromadné dopravy apod. Povinnost registrovat se jako plátce daně 

mají FO nebo PO, jejíž obrat přesáhl za 12  po sobě následujících měsíců 1 mil. Kč.    

Správu DPH vykonávají příslušné FÚ. Výnos DPH plyne do SR, rozpočtů krajů i obcí. 

 

 

                                                 
5 Vančurová, Láchová (2006), str. 232. 



Legislativní úprava a hlavní změny DPH s účinností od 1.1.2008 

DPH se řídí zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon byl přijat především kvůli harmonizaci s předpisy EU. S přijetím 

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, se snížená sazba daně zvyšuje z 5% 

na 9%. Mezi další změny, kterým se bude podrobnějí věnovat 2. kapitola, patří započítávání 

ekologické daně do základu DPH. 

 

Spotřební daně 

Spotřební daně patří mezi daně selektivní. Obecně jím podléhají takové komodity, 

jejichž spotřeba se nemění v delším časovém období a jsou proto stabilním příjmem pro 

veřejné rozpočty. Před reformou v roce 1993 byla místo spotřebních daní uplatňována daň 

z obratu. 

 

Spotřebními daněmi v ČR jsou: 

a) daň z minerálních olejů, 

b) daň z lihu, 

c) daň z piva, 

d) daň z vína a meziproduktů, 

e) daň z tabákových výrobků. 

 

Předmětem této daně jsou vybrané výrobky, které jsou vyrobeny na území ČR  nebo 

na území Evropského společenství nebo jsou na toto území dovezeny. Plátcem daně je 

většinou FO nebo PO, která je provozovatelem daňového skladu (místo, kde se výrobky 

vyrábí, zpracovávají, skladují, přijímají nebo odesílají), nebo jím může být oprávněný 

příjemce, daňový zástupce či výrobce. Daně jsou stanoveny pevnými sazbami, u daně 

z tabákových výrobků je daň stanovena kombinací pevné sazby a procentuální částkou 

z konečné maloobchodní ceny.  

Správu daní vykonávají celní úřady. Výnos spotřebních daní odchází do státního 

rozpočtu, část výnosu daně z minerálních olejů plyne do Státního fondu dopravní 

infrastruktury. 

Legislativní úprava a hlavní změny spotřebních daní s účinností od 1.1.2008 

Stěžejní legislativní normou je Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních  účinný 

od 1. ledna 2004, který byl od té doby již několikrát novelizován. Tento zákon je v souladu 

s komunitárním právem ES až na výjimku ve výši sazeb spotřební daně z cigaret. Zde bylo 



České republice poskytnuto přechodné období do 31.12.2007. S přijetím zákona o stabilizaci 

veřejných rozpočtů dojde ke zvýšení sazby daně z tabákových výrobků, a to pevné sazby        

i procentuální části. 

 

Daně ekologické 

 Ekologické daně (dále ED) nejsou dosud součástí daňového systému ČR. S jejich 

zavedením se počítá od 1.1.2008. Účelem jejich zavedení „je omezování existence 

negativních externích jevů, které ovlivňují životní prostředí.“6 Svoji povahou se ED řadí mezi 

daně selektivní. V ČR budou zavedeny následující: 

a) daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, 

b) daň z pevných paliv, 

c) daň z elektřiny. 

 

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Předmětem daně jsou zemní plyn, etylen, propylen, butylen, butadien, svítiplyn, vodní 

plyn a generátorový plyn, které jsou určeny pro pohon motorů, výrobu tepla a k používání 

stacionárními motory a stroji používaných při stavbách. Řada činností jako např. výroba tepla 

v domácnostech a domovních kotelnách je od daně osvobozena. Základ daně je určen podle 

spáleného plynu v MWh. Sazby jsou stanoveny pevnou částkou v Kč dle druhu plynu              

a činnost, při které je spalován. Plátcem daně je dodavatel, který dodává plyn konečnému 

spotřebiteli. 

Daň z pevných paliv 

Předmětem daně jsou pevná paliva (černé uhlí, hnědé uhlí, koks, rašeliny). Základ 

daně tvoří množství spáleného tepla v GJ. Od daně jsou mimo jiné osvobozena pevná paliva 

určená k výrobě elektřiny. Sazba daně je stanovena jednotnou sazbou, a to 8,50 Kč za GJ. 

Plátcem daně je dodavatel dodávající pevná paliva konečnému spotřebiteli. 

Daň z elektřiny 

Předmětem daně je elektřina. Daňový základ se určuje podle množství elektřiny 

v MWh. Sazba daně činí 28,30 Kč za MWh. Plátcem daně je její dodavatel konečnému 

spotřebiteli. Od daně je osvobozena např. elektřina ekologicky šetrná. 

U všech ekologických daní vykonávají správu daně celní úřady. Tyto daně nepatří 

mezi sdílené a jejich výnos plyne do SR. 

                                                 
6 Boněk, Běhounek, Benda, Holmes  (2001), str. 116. 



 

Legislativní úprava 

ED se řídí zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

 

1.4   Dílčí závěr 

První kapitola se zabývá charakteristikou daňové soustavy ČR. Jsou v ní vysvětleny 

základní daňové pojmy, pomocí níž jsou popisovány jednotlivé daně této soustavy. U každé 

z daní jsou zachyceny její základní vlastnosti, způsob výpočtu daně, legislativní úprava, 

základní legislativní změny a vztah k veřejným rozpočtům. Pro lepší orientaci jsou daně 

rozčleněny na dvě podskupiny podle vazby na důchod poplatníka. Následující kapitola bude 

zaměřena na analýzu daně z přidané hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2   ANALÝZA DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 

Daň z přidané hodnoty (dále DPH) tvoří dominantu většiny vyspělých daňových 

systémů. Představuje tzv. všeobecnou daň ze spotřeby, které podléhají veškeré vytvořené 

statky nebo alespoň vyrobené a realizované zboží. Tato daň byla poprvé zavedena ve Francii 

v roce 1968, poté v Dánsku a Německu. Od roku 1977 je povinou součástí daňových systémů 

členských zemí EU. Postupně se začala rozšiřovat i do ostatních vyspělých zemí a začala 

vytvářet jeden z nejvýznamnějších zdrojů příjmů státních rozpočtů. Počet států, jejichž 

součást daňového systému tvoří daň z přidané hodnoty, se neustále zvyšuje. Kromě 

evropských států je to i celá řada mimoevropských vyspělých zemí. 

V některých zemích jako např. USA, Indie nebo Egypt DPH stále zavedena není. 

Absence této daně řadí tyto země ke státům s nejnižším daňovým zatížením na světě. Nelze 

ovšem opomenout, že jsou zde uplatňovány jiné daně ze spotřeby. DPH se neplatí ani 

v takzvaných evropských daňových oázách jako je San Marino, Andora a Monako. Daňové 

zatížení je poměrně rozdílné i v zemích, kde DPH je součástí daňové soustavy. V zemích Jižní 

Ameriky je sazba daně nastavena poměrně vysoko, např. v Brazílii 25%. Naopak v asijských 

zemích sazba příliš vysoká není, např. v Japonsku je to pouze 5%.  

 

2.1   Mechanismus DPH 

Základní princip fungování DPH není příliš složitý. Plátce, který uskutečňuje 

ekonomickou činnost, odvádí daň na výstupu. Tato jeho povinnost je kompenzována možností 

uplatnit nárok na odpočet daně. Daň se vybírá na každém stupni zpracování, podléhá jí však 

pouze přidaná hodnota neboli „hodnota zboží, kterou si plátce této daně přidá k hodnotě 

nakoupeného zboží, jež se jako polotovar stává součástí tohoto nového výrobku.“7 Pro 

podrobnější pochopení mechanismu DPH je vhodné si obecně vymezit nejdůležitější pojmy 

spojené s touto problematikou. 

 

Daň na výstupu je daň, kterou je plátce povinen přiznat při přijetí platby z prodeje 

nebo za poskytnutí služby. 

Daň na vstupu je taková daň, která je obsažena při nákupu pro produkci. Upravená 

suma daně na vstupu tvoří odpočet daně. 

                                                 
7 Široký (2003), str.153. 

http://ad2.billboard.cz/please/redirect/184/6/1/32/!hash=33243705;h4r=2182414150;p4r=305440370;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=61135/743786_5?


Daňová povinnost je dána rozdílem mezi sumou daně na výstupu a odpočtem daně. 

Výsledkem může být číslo kladné nebo záporné. 

• Vlastní daňová povinnost neboli závazek subjektu vůči státu – vzniká, pokud je 

rozdíl kladný. 

• Nadměrný odpočet neboli nárok vůči státu – vzniká v případě záporného rozdílu. 

Ekonomickou činností je chápána činnost výrobců, obchodníků, poskytování služeb, 

zemědělská výroba, soustavně vykonávaná nezávislá činnost a příjmy ze soustavného využití 

hmotného a nehmotného majetku.8 

 

Výhody a nevýhody DPH 

 DPH má stejně jako ostatní daně daňové soustavy ČR svá pozitiva i negativa. Mezi 

hlavní pozitiva DPH patří: 

• neutralita – žádná výrobní aktivita není znevýhodňována, 

• snadná použitelnost v mezinárodním obchodě – pro dovoz zboží ze zahraničí je 

uplatňována stejná výše sazby jako pro tuzemské zboží. Pro vývoz se DPH neplatí 

vůbec. Tím se vytváří stejné podmínky konkurence na zahraničních trzích, jelikož 

sazby DPH se v různých zemích liší. Přehled sazeb DPH států EU je uveden v příloze 

č.1.  

• transparentnost – zdaňovány jsou teoreticky všechny služby a zboží, tím se vylučuje 

jakákoli nahodilost, 

• výnosnost pro státní příjmy – výnosy DPH patří k nejvýznamnějším příjmům 

veřejných rozpočtů, 

• odolnost vůči daňovým únikům – je dána mechanismem DPH, kdy firma, která chce 

od celkové daně odečíst daň na vstupu si její správnou výši zjišťuje u svého 

dodavatele.  

K negativům DPH se řadí: 

• administrativní náročnost – složitý systém evidence daně, jeden z důvodů, proč je 

DPH uplatňována pouze v ekonomicky rozvinutých zemích, 

• přímá vazba na možnost ovlivnit cenovou hladinu, 

• jednorázové problémy spojené se zavedením DPH – nejistota obchodníků               

a drobných podnikatelů může vést ke zvýšení prodejních cen ve vyšší míře než 

vyžaduje zavedení DPH, 

                                                 
8 Vančurová, Láchová (2006), str. 222. 



• všeobecnost (jinak chápána kladně) – zvýšení DPH představuje zvýšení inflace         

ve stejné míře.9 

 

2.2 Charakteristika DPH 

Daň z přidané hodnoty je možné charakterizovat na základě daňového předmětu, který 

je v tomto případě vymezen dosti široce, dále subjektu daně, který je zároveň i plátcem daně   

a má zákonem o DPH vymezené povinnosti. Podstatné je také stanovení základu a výše sazby 

daně. Neopomenutelný je i samotný způsob výpočtu daně, který lze u DPH provést dvěma 

způsoby. Podstatné je také znát instituce, které se zabývají výběrem DPH. 

 

Předmět daně 

Daň z přidané hodnoty je uplatňována na zboží, nemovitosti a služby. Předmět daně je 

tvořen: 

• dodáním zboží, převodem či přechodem nemovitosti (v dražbě), pořízením zboží 

z EU, 

• poskytováním služeb, 

• dovozem zboží z třetích zemí (země mimo území Evropského společenství). 

 

Obr. 2.1 Předmět daně z přidané hodnoty 

 
Zdroj: Vančurová, Láchová (2006), str. 222. 

 

Za zboží se považují movité věci, ale i tepelná a elektrická energie, plyn a voda. Mezi 

zboží se většinou nezahrnují peníze ani cenné papíry. Dodáním zboží se rozumí převod práva 

nakládat se zbožím jako vlastník, mino jiné mít právo zboží prodat.10 Převod nemovitosti 

                                                 
9 Široký (2003), str. 155,156. 
10 Pitner (2006), str. 19. 
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znamená změnu vlastnického práva nebo práva k hospodaření. Za službu lze označit činnost, 

kterou není dodání zboží ani převod nemovitosti. 

Mezi zeměmi EU existuje jednotný vnitřní trh bez celních a daňových hranic. Zboží je 

tedy předmětem daně v zemi, kam je dodáno a kde by mělo být spotřebováno. V zemi,          

ze které je zboží dováženo, je uplatňováno osvobození od daně. Stejně se postupuje i mezi 

dvěma státy, pokud existují hranice. 

V rámci plnění mezi členskými státy EU se požívá pojmu intrakomunitární plnění. 

Výrazy dodání a pořízení zboží jsou spjaty s pohybem zboží v rámci EU. Ve vztahu k třetím 

zemím se mluví o dovozu či vývozu zboží.  

Plnění je obecně vše, co by mohlo být předmětem daně. Do předmětu daně náleží 

plnění zdanitelná a osvobozená. Při zdanitelném plnění je plátce povinen odvést daň             

na výstupu. Při plnění osvobozeném tato povinnost není. 

 

Subjekt daně 

DPH platí všichni lidé při nákupu zboží nebo při platbě za služby. Nejsou však 

daňovým subjektem. Daňovým subjektem neboli plátcem daně je osoba povinná k dani. Mezi 

osoby povinné k dani patří FO a PO, které vykonávají ekonomickou činnost, a PO, které 

nebyly založeny za účelem podnikání, pokud uskutečňují ekonomickou činnost. Osoby 

mohou být od uplatňování daně osvobozeny, a to v případě, že jejich obrat za nejbližších 

dvanáct předcházejících po sobě jdoucích měsíců nepřesáhl 1 mil. Kč. Plátce daně má 

povinnost se registrovat u svého místně příslušného finančního orgánu a musí odvádět daň    

ze zdanitelných plnění. Tyto osoby se musí registrovat do 15 dnů po skončení kalendářního 

měsíce, kdy byl obrat překročen. Plátcem daně se může stát podnikající osoba z vlastního 

dobrovolného rozhodnutí, i pokud nepřekročila registrační limit. Jelikož DPH je 

harmonizována  v celé EU, povinnost registrovat se k dani vzniká v jakémkoli státě EU. 

 

Stanovení základu a sazby daně 

Plátce daně daň z přidané hodnoty zahrnuje do ceny, musí ji tedy vypočítat. K výpočtu 

je třeba stanovit základ daně a použít příslušnou sazbu. 

Za základ daně se považuje vše, kromě zahrnuté daně, co obdržel nebo má obdržet 

plátce jako úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění. K základu daně náleží i cla, spotřební 

daň, dotace k ceně, vedlejší výdaje spojené s poskytnutím zboží jako např. balné, pojištění 

zásilky, materiál související s cenou služby. Hodnota úplaty za zdanitelné plnění je stanovena 

v penězích nebo se určí podle zákona o oceňování. 



Sazba DPH je v ČR lineární a diferencovaná. Základní sazba je pro rok 2007 určena 

na 19%, snížená sazba činní 5%. Důvodem pro sníženou sazbu daně je dostupnost určitého 

druhu zboží nebo služeb. 

 

Obr. 2.2 Sazba daně z přidané hodnoty v roce 2007 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2007. 

 

Mezi zboží podléhající snížené sazbě patří např.: 

• potraviny včetně nápojů, 

• některé farmaceutické výrobky, 

• dětské pleny a sedačky do automobilů, 

• knihy, noviny a časopisy, 

• pomůcky pro handicapované osoby apod. 

Mezi služby podléhající snížené sazbě patří např.: 

• pozemní, vodní a letecká hromadná pravidelná doprava cestujících, 

• zdravotní a sociální péče, 

• opravy zdravotnických prostředků a invalidních vozíků, 

• pohřebnictví a související služby, 

• kulturní činnosti apod. 

 

V některých zemích je uplatňována také nulová sazba daně. V ČR tato sazba, u které 

obchodník může požadovat nárok na odpočet daně, není zavedena. Existují však plnění 

osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Patří mezi ně např.: poštovní služby, 

rozhlasové a televizní vysílaní, finanční činnost, pojišťovací činnost, převod a nájem 

pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, provozování loterií či jiných podobných her 

apod. 

 
Sazba DPH 

 
Základní - 19% 

 
Snížená  - 5% 



 

Výpočet daně 

U běžných tuzemských plnění má plátce daně právo zvolit si způsob vypočtu daně,     

a to buď „ze zdola“ nebo „ze shora“. Obě metody se od sebe liší podle použití zdanitelného 

plnění, do kterého  se v prvním případě nezapočítává daň, v případě druhém se použije včetně 

daně. 

a) Ze zdola – daň se vypočte jako součin zdanitelného plnění bez daně a koeficientu 

0,19 (pro základní sazbu daně) nebo 0,05 (pro sníženou sazbu daně). 

DPH = ZD · k 

Kde: ZD = základ daně, 

           k = koeficient podle příslušné sazby. 

b) Ze shora – daň se vypočte jako součin zdanitelného plnění  včetně daně a koeficientu 

0,1597 (pro základní sazbu daně) nebo 0,0476 (pro sníženou sazbu daně). 

DPH = ZD+D · ks 

ks = s / (100 + s)  

Kde:  ZD+D = základ daně včetně daně, 

             ks = přepočítací koeficient pro příslušnou sazbu daně, 

             s = sazba daně. 

 

Výběr daně 

 Výběr DPH se uskutečňuje prostřednictvím dvou státních institucí – finančních úřadů 

a celních úřadů. FÚ tuto daň vybírají ze zdanitelných plnění, která jsou uskutečňována 

v tuzemsku. Celní úřady inkasují DPH zvláště při neobchodních dovozech zboží do České 

republiky. 

 

2.3   Vývoj DPH 

DPH prošla od svého zavedení do daňového systému ČR řadou změn. Ty lze rozčlenit 

do tří etap. První etapou je období od 1.1.1993 do 1.5.2004, kdy daň vznikla a postupně        

se vyvíjela. Zásadní změnou prošla v druhém období, po vstupu ČR do EU. Třetí etapa, 

začínající 1.1.2008, souvisí s přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a přináší         

do oblasti DPH řadu nových opatření a postupů. 

 

 



Vznik DPH  

Daň z přidané hodnoty byla v ČR zavedena namísto daně z obratu při vzniku nové 

daňové soustavy platící od 1.1.1993. Na rozdíl od daně obratové nemá kumulativní účinek, 

jelikož plátce daně může uplatnit nárok na odpočet daně. Daň byla upravena zákonem            

č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. DPH byla založena na dvou sazbách: základní  

23% a snížené sazbě 5%. Sníženou sazbou byly zatíženy potraviny, léky, dodávka energií         

a většina služeb. Byl stanoven poměrně vysoký práh pro povinnou registraci plátců daně       

na úrovni 6 miliónů Kč ročního obratu. Od roku 1995 došlo ke změnám jak v oblasti výše 

sazeb, tak v případě výše hranice obratu pro povinné plátcovství. Základní sazba daně byla 

snížena na 22%, hranice obratu klesla na 3 mil. Kč ročně.  

 

Změny spojené se vstupem ČR do EU 

Nepodstatnější změnu ve vývoji DPH znamenal vstup ČR do EU, k němuž došlo 

1.5.2004. DPH bylo nutné sjednotit s evropskou legislativou. Stěžejním zdrojem evropské 

legislativy v oblasti DPH je: Šestá směrnice Rady č. 77/388/EHS, o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se daní z obratu – společný systém daně z přidané 

hodnoty: jednotný základ daně. 

Po vstupu do EU vznikla České republice povinnost implementovat tuto směrnici      

do národní legislativy. To bylo provedeno přijetím nového zákona č. 235/2004 Sb. o dani            

z přidané hodnoty, který se zásadně lišil od zákona platného do té doby. Tímto zákonem      

se daň z přidané hodnoty řídí i v roce 2007. Zákon znamenal změnu ve vymezení plátců        

a jejich činnosti, ve výši obratu pro povinné plátcovství (pokles na 1 mil. Kč), v určení 

předmětu daně či v samotném přístupu k určení výše daně tedy sazby daně. Pro EU je 

základní sazba daně určena min. 15%, sazba snížená nesmí klesnout pod 5%. V ČR byly  

sazby stanoveny na 19% a 5%. 

 Mezi další významné zdroje evropské legislativy patří např.: 

• osmá směrnice Rady č. 79/1072/EHS – úprava vracení daně z přidané hodnoty 

osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku, 

• třináctá směrnice Rady č. 86/560/EHS – úprava vracení daně z přidané 

hodnoty osobám povinným dani na území společenství.  

Úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Zákon č. 235/2004 Sb. byl od nabytí účinnosti v květnu 2004 již mnohokrát 

novelizován: 

o zákon č. 635/2004 Sb. – účinnost od 1.1.2005, 



o zákon č. 669/2004 Sb. – účinnost od 1.1.2005, 

o zákon č. 124/2005 Sb. – účinnost od 30.3.2005, 

o zákon č. 215/2005 Sb. – účinnost od 3.6.2005,  

o zákon č. 217/2005 Sb. – účinnost od 3.6.2005, 

o zákon č. 377/2005 Sb. – účinnost od 1.10.2005, 

o zákon č. 441/2005 Sb. – účinnost od 10.11.2005, 

o zákon č. 545/2005 Sb. – účinnost od 1.1.2006, 

o zákon č. 109/2006 Sb. – účinnost od 1.4.2006 a 1.1.2007, 

o zákon č. 230/2006 Sb. – účinnost od 1.6.2006, 

o zákon č. 319/2006 Sb. – účinnost od 15.7.2006, 

o zákon č. 172/2007 Sb. – účinnost od 1.8.2007, 

o zákon č. 261/2007 Sb. – účinnost od 1.1.2008, 

o zákon č. 270/2007 Sb. – účinnost od 31.10. 2007. 

 

DPH od 1.1.2008 

Další velké změny čekají daň z přidané hodnoty s přijetím zákona č. 261/2007 Sb.,     

o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabývá účinnosti od 1.1.2008. Mezi hlavní změny 

patří: 

• zvýšení snížené sazby daně na 9%, 

• zavedení nového pojmu „skupinová registrace“, který umožní skupině osob, 

aby pro účely DPH vystupovala jako jeden subjekt pod jedním registračním 

číslem, 

• uplatnění snížené sazby daně u staveb pro sociální bydlení, 

• uplatnění snížené sazby daně u bytové výstavby (pouze do 31.12.2010), 

• posuzování správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně 

(právo podat žádost na Ministerstvo financí ČR k posouzení, zda je zdanitelné 

plnění správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně), 

• zahrnutí daně z elektřiny, daně ze zemního plynu a dalších plynů a daně 

z pevných paliv do základu daně, 

• nárok na vrácení daně z výzkumu a vývoje. 

I přes to, že daň z přidané hodnoty je v České Republice uplatňována pouhých 15 let, 

prošla již řadou změn v mnoha směrech. Pro běžného poplatníka DPH je asi nejvíce sledován 

vývoj sazeb DPH. Ten je zachycen v tabulce 2.1. 



Tab. 2.1 Vývoj sazeb DPH v letech 1993 až 2008  

 Rok 1993 - 1994 1995 - 2004 2005 - 2007 2008 
 Základní sazba DPH 23% 22% 19% 19% 
 Snížená sazba DPH 5% 5% 5% 9% 

Zdroj: Vlastní zpracování , 2007. 

 

 

2.4    Dílčí závěr 

DPH je součástí mnoha daňových systémů vyspělých zemí. Členské státy EU mají 

dokonce povinnost ji začlenit do své daňové soustavy. V ČR je daň uplatňována od 1.1.1993, 

avšak po vstupu ČR do EU bylo nutné ji harmonizovat s evropskou právní legislativou . Daň  

z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni       

při nákupu většiny zboží a služeb, z tohoto důvodu je někdy označována jako univerzální daň. 

Princip této daně spočívá v tom, že osoba, která je registrovaná jako plátce, musí odvést          

z obchodu část hodnoty (přidaná hodnota), pokud je tento obchod předmětem daně. Tato 

povinnost je na druhé straně kompenzována možností uplatnit nárok na odpočet daně. 
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3   DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VE VZTAHU K VEŘEJNÝM                                            

     ROZPOČTŮM 

 

Roli veřejných rozpočtů lze vyjádřit prostřednictvím tří funkcí: 

• alokační – představuje umístění prostředků SR bez jiných cílů, které plní 

následující dvě funkce, nejvýznamnější podíl má ve výdajích SR, zajišťuje se jí 

financování veřejného sektoru, 

• redistribuční – slouží k přerozdělování prostředků mezi obyvatele státu,  

• stabilizační – představuje zásahy státu do ekonomiky s cílem dosáhnout růstu 

ekonomiky, nízké inflace, nízké nezaměstnanosti, optimální zahraniční 

platební bilance apod. 

 

3.1   Rozpočtové určení daní 

DPH patří společně s DzPPO a DzPFO  mezi daně sdílené, což znamená, že „státem 

stanovená daň je určitým podílem rozdělena mezi rozpočet obce, kraje či státní rozpočet.“11 

Podíl je stanoven aktuálním zněním zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon               

o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1.1.2001. 

Schéma zachycující úpravu rozpočtového určení daní (dále RUD) v ČR je zobrazeno v příloze 

č.2.  

Základem pro výpočet nároku obce nebo kraje je 100 % celostátního hrubého výnosu 

jednotlivých typů daní. Výjimkou je DzPFO ze SVČ, kde základ tvoří 60% celostátního 

hrubého výnosu daně, a DzPPO, u které je základ snížen o DzPPO, kdy poplatníkem je sama 

obec nebo kraj. 

 

Hrubý výnos daně je tvořen peněžními prostředky vybranými během rozpočtového 

roku správcem daně. Jsou snížené o vrácené prostředky a nezahrnují částky použité na úhradu 

pokut a nákladů daňového řízení a pokut uložených celními orgány. 

Státní rozpočet představuje nejdůležitější veřejný rozpočet, jehož role jsou spojeny 

s financováním veřejných statků poskytovaných státem.12 

„Rozpočty krajů reprezentují regionální úroveň veřejných rozpočtů.“ 13 

                                                 
11 Tománek, s. 33, 2007. 
12 Tománek, s. 3, 2007. 



„Rozpočty obcí  představují nejnižší územní úroveň veřejných rozpočtů v ČR.“14 

Rozpočtové určení DPH  

 V roce 2001 činil podíl obcí na celostátním hrubém výnosu DPH 20,59%, podíl krajů 

nebyl stanoven, do SR plynulo 79,41% tohoto výnosu. Od roku 2002 byl určen podíl i pro 

kraje, a to ve výši 3,1% výnosu. Ten byl dále navýšen v roce 2005 na 8,92%.Podíl obcí  byl 

zachováván ve stejné hodnotě. Určení pro SR tvořil vždy zbytek výnosu. 

  V roce 2007 představuje tedy podíl obcí 20,59% z celostátního hrubého výnosu DPH, 

podíl krajů činí 8,92%, podíl SR 70,49%. Tento podíl se rozděluje mezi jednotlivé obce 

stanoveným procentem podle počtu obyvatel v obci. Pro rok 2007 se obce dělí                        

do 14 velikostních kategorií (viz. příloha č.3). Mezi kraje se podíl výnosu dělí na základě 

procentního podílu (viz. příloha č.4). Podíly jsou stanoveny na základě finančních potřeb 

kraje a organizací, které kraj spravuje. Neodrážejí počty obyvatel v krajích jako je tomu          

u obcí.15 Od 1.1.2008 přichází do oblasti RUD změny v podobě zvýšení podílu výnosu obcí 

z 20,59% na 21,4% v neprospěch SR, 14 velikostních kategorií sloužících k rozdělení podílu 

mezi obce bude nahrazeno 5 kategoriemi. 

 

3.2   Výnos DPH v letech 2002 až 2007 

DPH lze označit jako fiskálně nejvýznamnější daň. Následující  podkapitola zachycuje 

vývoj jejích výnosů v šesti po sobě jdoucích letech, konkrétně v období od roku 2002 do roku 

2007. V souvislosti s vývojem výnosů DPH je stanovena hypotéza H1: Meziroční tempo růstu 

výnosu DPH do státního rozpočtu se ve sledovaném období každoročně zvyšuje. 

 

Celkový celostátní výnos DPH 

Celkový celostátní výnos se ve sledovaných letech neustále zvyšuje, což je zřejmé z grafu 

3.1. V roce 2002 tento výnos činil 154,4 mld. Kč. V roce 2003 vzrostl o 6,5% na částku   

164,4 mld. Kč. Zvyšování výnosu pokračovalo i v roce 2004, kdy tato hodnota činila       

181,8 mld. Kč, což přestavuje procentní nárůst o 10,6%. V roce 2005 přinesla DPH celkem 

206,9 mld. Kč, tedy meziroční nárůst o 13,8%. Částka 218,1 mld. Kč představuje výnos        

za rok 2006. Od roku 2005 je zde nárůst o 5,4%. V roce 2007 byla hodnota výnosu          

236,4 mld. Kč a meziroční nárůst 8,4%. 

 

                                                                                                                                                         
13 Tománek, s. 4, 2007. 
14 Tománek, s. 4, 2007.. 
15 Tománek, s. 72, 2007. 



Graf 3.1 Celkový celostátní výnos DPH od roku 2002 do roku 2007 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2008. 

 

Meziroční tempo růstu mělo od roku 2003 do roku 2007 vzestupný charakter, což 

odráží zvyšování cen zboží a služeb, které jsou touto daní zatíženy. Na výrazném snížení,       

ke kterému došlo v roce 2006, měla vliv novela zákona o DPH s účinností od 15.7.2006, která 

přeřadila některé druhy zboží (např. káva, čokoláda) do snížené sazby daně. Dalším 

působícím faktorem bylo nižší nominální tempo růstu spotřeby domácností. Vývoj 

meziročního tempa růstu celkového celostátního výnosu DPH zachycuje graf 3.2. 

 

Graf  3.2  Meziroční tempo růstu celkového celostátního výnosu v letech 2002 až 2007 
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Zdroj: Vlastní zpracování , 2008. 



Průměrný celkový celostátní výnos činil ve sledovaném období 193,7 mld. Kč, 

průměrné meziroční tempo růstu celkového celostátního výnosu DPH činilo v tomto 

období  9,0%. 

 

Příjmy státního rozpočtu z DPH 

Příjmy převedené do SR mají také vzestupnou tendenci (viz. graf 3.3). Mezi roky 2002 

a 2003 se navýšily z 118,4 mld. Kč na 125,7 mld. Kč, tedy o 6,2%. V roce 2004 to byl nárůst 

o 11,7%, na 140,4 mld. Kč. V roce 2005 činily příjmy 146,8 mld. Kč, což znamená zvýšení   

o 4,6%. V roce 2006 tvořila tyto příjmy SR částka 153,5 mld. Kč, tedy procentní nárůst 4,6%. 

V roce 2007 se příjmy zvýšily o 8,5% na částku 166,6 mld. Kč. 

 

Graf 3.3 Příjem SR z DPH od roku 2002 do roku 2007 
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Meziroční tempo růstu příjmů SR z DPH mělo v letech 2003 a 2004 stejně jako 

celostátní výnos DPH zvyšující se charakter. Prudký pokles, který nastal v roce 2005, byl 

způsoben snížením podílu SR na celostátním výnosu DPH z 76,31% na 70,49%. Vývoj 

meziročního tempa růstu příjmů SR z DPH je zobrazen v grafu 3.4. 

 

 

 

 

 

 



Graf 3.4 Meziroční tempo růstu příjmů SR z DPH v letech 2002 až 2007 
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Zdroj:Vlastní zpracování, 2008. 

 

Průměrné meziroční tempo růstu příjmů státního rozpočtu z DPH činilo             

ve sledovaném období 7,1%. Průměrné příjmy SR z DPH činily v tomto období           

141,9 mld. Kč. Hypotéza H1: „meziroční tempo růstu výnosu DPH do SR                         

se  ve sledovaném období každoročně zvyšuje“, byla vyvrácena, jelikož mezi roky 2004   

a 2005 byl zaznamenán pokles a mezi roky 2005 a 2006 stagnace meziročního tempa 

růstu.  

 

Příjmy rozpočtů krajů a rozpočtů obcí z DPH 

V roce 2002 činily příjmy z DPH do rozpočtů obcí a krajů 36,0 mld. Kč. V roce 2003 

se navýšily o 7,5% na 38,7 mld. Kč. V roce 2004 vzrostly o 7% na 41,4 mld. Kč.  Nárůst          

o 45,2%, tedy na 60,1 mld. Kč, byl zaznamenám v roce 2005. Rok 2006 představoval pro 

rozpočty krajů a obcí z oblasti DPH příjem 64,6 mld. Kč, tedy navýšení o 7,5 %. V roce 2007 

příjmy činily 69,8 mld. Kč a procentní nárůst byl ve výši 8%.Vzestup příjmů RK a RO           

je zaznamenán v grafu 3.5.  

Vývoj meziročního tempa růstu příjmů RK a RO z DPH se, s výjimkou roku 2005, 

příliš nemění a pohybuje se kolem 7,5% (viz graf 3.6). Prudký nárůst toho ukazatele v roce 

2005 ovlivnilo zvýšení podílu krajů na celostátním výnosu DPH z 3,1% na 8,92%.  

 

 

 

 



 

Graf 3.5 Příjmy RK a RO z DPH od roku 2002 do roku 2007 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2008. 

 

Graf 3.6 Meziroční tempo růstu příjmů RK a RO z DPH v letech 2002 až 2007 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2008. 

  

Průměrné meziroční tempo růstu příjmů rozpočtů krajů a obcí z DPH činilo       

ve sledovaném období 15%. Průměrné příjmy RK a RO z DPH v tomto období činily 

51,8 mld. Kč. 

 

 



Vývoj výnosu DPH a jeho rozdělení mezi veřejné rozpočty ve sledovaném období je 

souhrnně zachycen v tabulce 3.1. 

 

Tab.3.1 Příjmy veřejných rozpočtů z DPH od roku 2002 do roku 2007 (v mld. Kč) 

  r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 
SR 118,4 125,7 140,4 146,8 153,5 166,6 
RK a RO 36 38,7 41,4 60,1 64,6 69,8 
celkem 154,4 164,4 181,8 206,9 218,1 236,4 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2008. 

 

3.3 Podíl DPH na příjmech státního rozpočtu 

SR tvoří nejdůležitější součást soustavy veřejných rozpočtů. Je to centralizovaný 

peněžní fond hospodařící především na principech neekvivalence, nenávratnosti                      

a nedobrovolnosti. Struktura SR je popisována rozpočtovou skladbou, pomocí níž je možné 

členit a sledovat všechny veřejné rozpočty. Jeho příjmy jsou tvořeny převážně daněmi             

a poplatky a to nejvíce daněmi sdílenými. Výdaje se dělí podle jednotlivých kapitol SR. DPH 

představuje významnou část příjmů SR. Celkové příjmy SR a příjmy z DPH v letech 2002     

až 2007 jsou zaznamenány v grafu 3.7 a tabulce 3.2. 

V návaznosti na celkové příjmy SR byla stanovena hypotéza H2: Příjem z DPH tvoří 

pro SR ve sledovaném období více než 1/4 celkových příjmů rozpočtu. 

 

Graf 3.7 Podíl DPH na příjmech SR od roku 2002 do roku 2007 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2008. 

 



Tab.3.2 Podíl DPH na příjmech SR od roku 2002 do roku 2007 (v mld. Kč) 

  r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.2007 
Celkové příjmy SR 705,0 699,7 769,2 866,5 889,4 1025,9 
Příjmy z DPH 118,4 125,7 140,4 146,8 153,5 166,6 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2008. 

 

V roce 2002 tvořil příjem z DPH 16,8% příjmů celého SR. V roce 2003 tento příjem 

činil 18%, v roce 2004 18,3%, v roce 2005 17%, v roce 2006 17,3% a v roce 2007 16,2%. 

DPH tedy tvoří významný a stabilní příjem státního rozpočtu, což znázorňuje graf 3.8.  

 

Graf 3.8 Procentní podíl DPH na příjmech SR 
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2008. 

 

DPH se na celkových příjmech SR ve sledovaném období podílela v průměru  

17,3%. Hypotéza H2, která tvrdí, že příjem z DPH tvoří pro SR ve sledovaném období 

více než 1/4 celkových příjmů rozpočtu, byla tedy vyvrácena. 

 

Celkové příjmy SR jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými, kapitálovými a 

přijatými dotacemi. Příjmy z DPH spadají do oblasti příjmů daňových, které tvoří daně, 

poplatky a pojistné. Vztah daňových příjmů a příjmů z DPH zachycuje tabulka 3.3. 

 

 

 

 

 



Tab. 3.3 Vztah daňových příjmů SR a příjmů SR z DPH (v mld. Kč) 

  r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 

Daňové příjmy 628,0 668,3 718,0 771,6 802,9 900,8 

Příjmy z DPH 118,4 125,7 140,4 146,8 153,5 166,6 

Podíl příjmů z DPH na   
celkových příjmech (%) 

18,9 18,9 19,6 19,0 19,1 18,5 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2008. 

 

DPH se na daňových příjmech SR, které tvoří většinu celkových příjmů SR,          

ve sledovaném období podílela v průměru 19%. 

 

3.4 Očekávané dopady reformy veřejných financí na veřejné rozpočty 

Změny přicházející od 1.1.2008 do oblasti daní mimo jiné ovlivní veřejné rozpočty.      

Na rozdíl od ostatních daní, jejichž výnosy by měly od roku 2008 klesat, by se výnosy DPH 

měly nadále zvyšovat (viz. tab. 3.3). Změna snížené sazby DPH z 5% na 9% by měla 

znamenat zvýšení inkasa DPH v roce 2008 +25,6 mld. Kč, v roce 2009 +27 mld. Kč a v roce 

2010 +27,9 mld. Kč.16 Příjmy SR  by měly narůst v roce 2008 +18 mld. Kč, v roce 2009        

+19 mld. Kč a v roce 2010 +19,7 mld. Kč. Očekávaný dopad na RK a RO je pro rok 2008 

představován zvýšením příjmů +7,6 mld. Kč, pro rok 2009 +8 mld. Kč a pro rok 2010        

+8,2 mld. Kč. 

 

Tab.3.4 Očekávané změny příjmů z DPH do veřejných rozpočtů v letech 2008 až 2010         

(v mld. Kč) 

  r. 2008 r. 2009 r. 2010 
SR +18,0 +19,0 +19,7 
RK aRO +7,6 +8,0 +8,2 
celkem +25,6 +27,0 +27,9 

Zdroj: Vlastní zpracování dle www.mfcr.cz, 2008. 

 

Tabulka 3.5 obsahuje dopady novel zákona o daních z příjmů, o DPH, o dani 

z nemovitostí, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí na veřejné 

rozpočty, které jsou obsaženy v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů. Celkové daňové 

výnosy by měly stoupat pouze v roce 2008, v roce 2009 a 2010 by měly začít klesat. 

 

 

                                                 
16 www.mfcr.cz, 8.3.2008. 

http://www.mfcr.cz/
http://www.mfcr.cz/


Tab. 3.5 Očekávané změny celkových výnosů daní v letech 2008 až 2010 (v mld. Kč) 

  r. 2008 r. 2009 r. 2010 
DzPFO -19,3 -27,1 -29,7 
DzPPO 0,0 -5,6 -32,6 
DPH 25,6 27,0 27,9 
DzN -1,4 -1,4 -1,4 
DD a       
DDa -0,4 -0,4 -0,4 
celkem 4,5 -7,5 -36,2 

Zdroj: Vlastní zpracování dle www.mfcr.cz, 2008. 

 

3.5 Dílčí závěr 

DPH lze označit jako fiskálně nejvýznamnější daň daňové soustavy ČR. Její výnos       

se rozděluje mezi státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty obcí. V roce 2007 činí podíl 

z celostátního výnosu určený pro SR 70,49%, pro rozpočty krajů 8,92% a pro rozpočty obcí 

20,59%.  

Ve sledovaném období od roku 2002 do roku 2007 byl průměrný celkový celostátní 

výnos DPH 193,7 mld. Kč. Průměrné příjmy SR z DPH činily 141,9 mld. Kč. Průměrné 

příjmy RK a RO z DPH představuje částka 51,8 mld. Kč. 

Podle odhadů by se výnosy DPH měly zvyšovat i letech 2008, 2009 a 2010 a tvořit tak 

stále velmi významnou součást příjmů veřejných rozpočtů. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat vztah daně z přidané hodnoty k veřejným 

rozpočtům v letech 2002 až 2007. Pro naplnění vytyčeného cíle byla práce rozdělena do tří 

kapitol, z nichž první dvě zachycují spíše teoretická východiska, třetí je zaměřena prakticky. 

Výnos daně z přidané hodnoty je na základě zákona o rozpočtovém určení výnosů 

některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon               

o rozpočtovém určení daní) rozdělován mezi  státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty obcí. 

V roce 2002 činil podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty 20,59%, 

podíl krajů byl stanoven na 3,1%, do SR plynulo 76,31% tohoto výnosu. Podíl krajů byl 

navýšen v roce 2005 na 8,92%, podíl obcí  byl zachováván ve stejné hodnotě, podíl státního 

rozpočtu se snížil na 70,49%. Neměnnost rozpočtového určení daně z přidané hodnoty 

přetrvala až do roku 2007. Od roku 2008 se podíl obcí zvyšuje na 21,4% v neprospěch 

rozpočtu státního. 

Celkový celostátní výnos této daně měl ve sledovaném období vzestupný charakter. 

Zatímco v roce 2002 činil 154,4 mld. Kč, v roce 2007 to bylo už 236,4 mld. Kč. Průměrný 

výnos v tomto období přestavuje částka 193,7 mld. Kč. Meziroční tempo růstu celkového 

celostátního výnosu mělo charakter kolísavý. Prudký pokles v roce 2006 způsobily převážně 

legislativní změny v oblasti daně z přidané hodnoty. V průměru se meziroční tempo růstu 

pohybovalo na hodnotě 9%. 

Příjmy státního rozpočtu z daně z přidané hodnoty se ve sledovaném období také 

zvyšovaly. Z hodnoty 118,4 mld. Kč. v roce 2002 vzrostly na 166,6 mld. Kč. v roce 2007. 

Průměrně tyto příjmy státního rozpočtu dosáhly hodnoty 141,9 mld. Kč. Meziroční tempo 

růstu se v průměru pohybovalo kolem 7,1%. Největší pokles, zapříčiněný úpravou zákona      

o rozpočtovém určení daní, byl zaznamenán v roce 2005. Podíl státního rozpočtu                  

na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty byl snížen o 5,82% ve prospěch rozpočtů 

krajů. 

Hypotéza H1: „Meziroční tempo růstu výnosu DPH do státního rozpočtu                     

se ve sledovaném období každoročně zvyšuje“ byla vyvrácena, neboť meziroční tempo růstu 

mezi roky 2004 a 2005 pokleslo a mezi roky 2005 a 2006 stagnovalo.   

Daň z přidané hodnoty tvoří významný, stabilní příjem státního rozpočtu.                   

Na celkových příjmech státního rozpočtu se ve sledovaném období podílela v průměru 17,3%, 

na daňových příjmech, které tvoří většinu celkových příjmů, 19%. 



Po posouzení zjištěných hodnot byla hypotéza H2: „Příjem z DPH tvoří pro SR             

ve sledovaném období více než 1/4 celkových příjmů rozpočtu“ vyvrácena, jelikož příjmy 

z daně z přidané hodnoty pro státní rozpočet nedosahují předpokládaného podílu. 

Příjmy rozpočtů krajů a obcí z daně z přidané hodnoty měly stejně jako příjmy 

státního rozpočtu vzrůstající tendenci. V roce 2002 se do rozpočtů krajů a obcí přesunulo      

36 mld. Kč., v roce 2007 69,8 mld. Kč. V průměru kraje a obce ve sledovaném období            

na základě daně z přidané hodnoty získaly 51,8 mld. Kč. Průměrné meziroční tempo růstu 

činilo 15%. Prudce vzrostlo pouze v roce 2005 vlivem již zmíněné úpravy zákona                   

o rozpočtovém určení daní. 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že příjmy veřejných rozpočtů z daně z přidané 

hodnoty se v letech 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 každoročně zvyšovaly. Změna 

snížené sazby této daně z 5% na 9% uplatňovaná od 1. ledna 2008, by měla trend vzestupného 

charakteru příjmů ještě posílit a příjmy by se podle odhadů měly zvyšovat i v letech 2008, 

2009 a 2010. 

 
 


