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1. Úvod 

Problematika daně z přidané hodnoty se v České republice stala aktuální roku 1993, 

kdy byla zásadně změněna česká legislativa, a daň z obratu byla nahrazena daní z přidané 

hodnoty. Nyní se v České republice rozlišuje snížená sazba a základní sazba daně z přidané 

hodnoty. Sazby daně z přidané hodnoty byly v devadesátých letech minulého století relativně 

stálé, avšak od roku 2004 začala Česká republika přibližovat obě sazby daně. V roce 2013 by 

měly být tyto sazby daně ve výši 15 % a 21 %. 

Cílem diplomové práce je rozbor problematiky daně z přidané hodnoty, podoba 

daňové soustavy v České republice a v Evropské unii, její legislativní úprava, analýza 

vybraných aspektů „Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member 

States of the European Union“ (dále jen „Copenhagen Economics Study“) a její dopady 

na plátce daně, provozovatele služeb s vysokým podílem lidské práce v zemích Evropské 

unie, a na závěr praktická aplikace a porovnání výsledků této studie s aktuálními podmínkami 

Moravskoslezského kraje. 

První část diplomové práce se zabývá základními pojmy daně z přidané hodnoty, dále 

legislativní úpravu této daně jak z pohledu české legislativy, tak i z pohledu Evropské unie 

a její daňovou klasifikaci v obou daňových soustavách. 

Druhá část je zaměřena na rozbor „Copenhagen Economics Study“. Vznik této studie 

byl podmíněn snahou o zlepšení poskytovaných služeb. V této souvislosti jsou 

poskytovatelům restauračních služeb, úklidů v domácnostech, vlastníkům holičství 

a kadeřnictví, bytové výstavby, opraven jízdních kol a obuvi, kterými jsou poplatníci daně 

z přidané hodnoty, vstupy účtovány se základní sazbou daně, ale při poskytnutí těchto služeb 

uplatňují na výstupu sníženou sazbu daně, čímž se snižuje daňová povinnost nebo vznikají 

nadměrné odpočty. V důsledku toho vznikají volné finanční prostředky, které mohou být 

využívány k rozvoji podnikání. 

Třetí část prakticky uplatňuje „Copenhagen Economics Study“ zde v České republice, 

konkrétně v Moravskoslezském kraji. Jsou zde zaznamenány postřehy a výsledky, které byly 

v rámci Studentské grantové soutěže s názvem SP2011/126 „Kvantifikace dopadů využívání 

snížené sazby daně z přidané hodnoty u místně poskytovaných služeb na jejich 

poskytovatele“ získány pomocí anonymního dotazování u vybraných subjektů. Dopady 

případné aplikace snížené sazby daně na vybrané služby v podmínkách provozovatelů 

uvedených služeb v Moravskoslezském kraji. 
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Závěr práce je zaměřen na shrnutí poznatků o dani z přidané hodnoty a „Copenhagen 

Economics Study“. 
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2. Legislativní ustanovení z oblasti daně z přidané hodnoty 

2.1. Vývoj daně z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního 

rozpočtu a patří k nejsložitějším v daňové oblasti. Finanční prostředky jsou inkasovány 

průběžně. Plátci daně jsou povinni pravidelně podávat daňové přiznání, buďto měsíčně nebo 

čtvrtletně podle výše svého obratu. Také je označována za tzv. univerzální daň, protože jí platí 

všichni při nákupu zboží a služeb. [1] 

Princip DPH spočívá v odvedení daně z rozdílu mezi cenou vstupu a cenou výstupu, 

jinak řečeno z přidané hodnoty. Subjekt platí dodavatelům cenu včetně daně a sám dostává 

zaplaceno za zboží rovněž včetně daně. Do státního rozpočtu pak odvádí rozdíl mezi 

obdrženou a zaplacenou daní, případně mu vzniká nárok na nadměrný odpočet a daň je mu 

vrácena. 

Tato daň je jedinou všeobecnou nepřímou daní v členských státech Evropské unie 

(dále jen „EU“) již od 1. ledna 1987, je charakterizována jako neduplicitní (neuvaluje daň 

na již jednou zaplacenou daň v ceně zpracování) vícefázová (ukládána ve všech částech 

výroby a prodeje) nepřímá obratová daň. [8] 

V české legislativě se DPH objevila dnem 1. ledna 1993, při značných legislativních 

změnách, kdy k tomuto dni nahradila daň z obratu. Daň z obratu představovala daň určenou 

procentuálně z ceny obratu zboží při jeho převodu mezi obchodníky. Takto docházelo k tomu, 

že bylo-li zboží převedeno mezi obchodníky několikrát bylo i stejněkrát zdaněno. 

DPH v Česku obsahuje dvě sazby daně: základní a sníženou, tato daň prošla řadou 

změn a novel. Ve většině případů docházelo ke změnám v definici jednotlivých položek 

pro určení sazby daně. Velkým problémem je zařazení zboží a služeb do snížené sazby daně. 

Vývoj sazeb daně v České republice (dále jen „ČR“) je popsán v následující tabulce: 

Tab. 2.1.1.: Historický vývoj sazeb daní z přidané hodnoty 
1
 

Období Základní sazba Snížená sazba 

1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 23 % 5 % 

1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 22 % 5 % 

1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 19 % 5 % 

1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 19 % 9 % 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 20 % 10 % 

od 1. 1. 2012 20 % 14 % 

Pro rok 2013 počítá česká vláda se sazbami daně ve výši 21 % a 15 %. [15] 

                                                 
1
 Zdroj: http://www.danarionline.cz/blog/detail-prispevku/articleid-824-vyvoj-dph-od-roku-1993-do-roku-2013/ 
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2.2. Česká legislativní úprava daně z přidané hodnoty 

V české legislativě nalezneme DPH mezi nepřímými daněmi, je upravena zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

Tento zákon je rozdělen na dvě části, čtyři hlavy a jedenáct dílů. 

Klasifikace daní v České republice 

1) Daně přímé jsou placeny přímo poplatníkem daně z jeho příjmů nebo z jeho majetku. 

A) Daně z příjmů jsou placeny z důchodu daňového subjektu. Daně z příjmů se dále člení na: 

 Daň z příjmu fyzických osob 

 Daň z příjmu právnických osob 

B) Majetkové daně jsou placeny z majetku daňového subjektu. Majetkové daně se dále dělí 

na: 

 Daň silniční 

 Daň z nemovitosti 

 Z majetkových transakcí, a tyto jsou dále rozděleny na: 

o Daň dědickou 

o Daň darovací 

o Daň z převodu nemovitosti 

2) Daně nepřímé jsou placeny plátcem daně, ale ve skutečnosti je platí konečný spotřebitel. 

Jsou daněmi nepřímými, protože zvyšují cenu zboží. 

A) Spotřební daně týkají se vybraných druhů výrobků. Jde zejména o výrobky, které jsou 

pro zdraví osob škodlivé. Spotřební daně jsou členěny na: 

 Daň z minerálních olejů 

 Daň z lihu 

 Daň z piva 

 Daň z vína a meziproduktů 

 Daň z tabákových výrobků 

B) Daň z přidané hodnoty se týká všech druhů výrobků. 

C) Ekologické daně jsou daně k ochraně životního prostředí. A jsou dále rozděleny na: 

 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

 Daň z pevných paliv 

 Daň z elektřiny 
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Plátcem daně je fyzická nebo právnická osoba, která má práva a povinnosti uložené 

zákonem, ze kterých vychází daňová povinnost z rozdílu mezi nárokem na odpočet daně (daní 

na vstupu) a povinností odvést daň na výstupu. 

Plátce posuzuje, zdali má právo uplatnit si nárok na odpočet daně u přijatých 

zdanitelných plnění, jsou-li v pořádku daňové doklady, zda uskutečněná zdanitelná plnění 

zakládají povinnost odvodu daně z přidané hodnoty, či jaká sazba daně se má použít. [1] 

Předmětem daně se dle ZDPH § 2 odst. 1) rozumí: 

a) dodání zboží nebo převod nemovitosti nebo přechod nemovitosti v dražbě 

za úplatu osobou povinnou k dani (dále jen „OPD“) v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

b) poskytnutí služby za úplatu OPD v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, 

s místem plnění v tuzemsku, 

c) pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu, uskutečněné v tuzemsku 

OPD v rámci uskutečňování ekonomické činnosti či právnickou osobou, která 

není založena či zřízena za účelem podnikání, nebo pořízení nového 

dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinou 

k dani (dále jen „OND“), 

d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

Správcem daně je dle ZDPH § 4 odst. 1 písm. f) místně příslušný finanční úřad, 

při dovozu zboží je správcem daně příslušný celní úřad. 

Za úplatu se dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH, považuje částka v peněžních nebo 

v platebních prostředcích, která nahrazuje peníze či hodnotu poskytnutého nepeněžitého 

plnění. 

Daň na vstupu je obsažena v částce za přijaté plnění neboli daní za úplatu. 

Daní na výstupu je podle ZDPH § 4 odst. 1 písm. c) daň, kterou je plátce daně 

povinen odvést správci daně za zdaňovací období, ze základu daně za uskutečněné zdanitelné 

plnění. 

Vlastní daňovou povinnost nalezneme vysvětlenou v § 4 odst. 1 písm. d) ZDPH 

a rozumíme jí rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu, kdy částka daně na výstupu 

převyšuje částku daně na vstupu. Plátce daně je tedy povinen odvést správci daně výši 

vypočtené daňové povinnosti uvedené v daňovém přiznání. 

Nadměrný odpočet popisuje ZDPH v § 4 odst. 1 písm. e) a vzniká, je-li částka daně 

na vstupu vyšší než částka daně na výstupu. Tato částka bude plátci daně vyplacena správcem 

daně do 30 dnů od skončení zdaňovacího období, ke kterému bylo daňové přiznání podáno. 
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Osoba povinná k dani je popsána v § 5 odst. 1 ZDPH, jedná se o fyzickou osobu, 

která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost a právnickou osobu, která nebyla založena 

nebo zřízena za účelem podnikání. Stát, kraje a obce se při výkonu působnosti v oblasti 

veřejné správy nepovažují za OPD a to i případě, kdy za tyto výkony vybírají úplatu. 

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě je objasněna v § 4 odst. 1 

písm. g) ZDPH. Jde o osobu, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně 

z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy. 

Zahraniční osoba je vysvětlena v § 4 odst. 1 písm. h) ZDPH a je to osoba, která nemá 

na území Evropského společenství sídlo, místo podnikání ani místo pobytu. 

Osoba osvobozená od uplatňování daně je vysvětlena v § 6 odst. 1 ZDPH, jde 

o osobu, jejíž sídlo nebo místo podnikání je v tuzemsku a pokud její obrat nepřesáhne částku 

1 000 000 Kč za nejvýše 12 předcházející po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Ekonomická činnost je dle § 5 odst. 2 ZDPH, soustavná činnost výrobců, obchodníků 

a osob poskytující služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby. Kteří soustavně 

využívají hmotný či nehmotný majetek za účelem vytvoření příjmů. 

Za ekonomickou činnost se nepovažuje: činnost vykonávaná v pracovně právním 

vztahu, činnost zdaňovaná jako příjem ze závislé činnosti, činnost zdaňovaná jako příjem, 

z něhož je uplatňována zvláštní sazba daně. 

Skupinou se podle § 5a až § 5c ZDPH, rozumí skupina spojených osob se sídlem 

a místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani z přidané 

hodnoty jako plátce. Skupinou jsou buď kapitálově spojené osoby, nebo jinak spojené osoby. 

Skupina je považována za samostatnou OPD. Každá osoba, může být členem pouze jedné 

skupiny. 

Kapitálově spojené osoby jsou osoby, z nichž se jedna přímo nebo nepřímo podílí 

na kapitálu či hlasovacích právech druhé osoby (například mateřská společnost se podílí 

na kapitálu dceřiné společnosti). Anebo se jedná o osoby, kdy se jedna přímo nebo nepřímo 

podílí na kapitálu či hlasovacích právech více osob, přitom tento podíl představuje minimálně 

40 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv. 

Jinak spojené osoby jsou osoby, na jejímž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba 

(například shodný jednatel dvou společností s ručením omezeným). Za skupinu jedná její 

zastupující člen, kterým rozumíme člena skupiny se sídlem nebo místem podnikání 

v tuzemsku, jenž je oprávněn jednat za skupinu. 

Místem pobytu rozumíme dle ZDPH § 4 odst. 1 písm. i) adresu místa trvalého pobytu 

nebo místa pobytu fyzické osoby, popřípadě místo, kde se převážně zdržuje. 
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Místem podnikání chápeme podle ZDPH § 4 odst. 1 písm. j) adresu fyzické OPD 

zapsané jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci, popřípadě 

místo jejího pobytu. 

Provozovnou se dle § 4 odst. 1 písm. k) ZDPH, rozumí místo, které má stále 

personální a materiální vybavení, jehož prostřednictvím uskutečňuje OPD své ekonomické 

činnosti. 

Zbožím rozumíme podle ZDPH § 4 odst. 2 věci movité, elektřinu, teplo, chlad, plyn 

a vodu. Za zboží se nepovažují peníze ani cenné papíry. 

Plnění, která jsou předmětem daně, dělíme na uskutečněná plnění a přijatá plnění. 

Uskutečněnými plněními jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby. 

Přijatými plněními jsou poskytnutí služby osobou registrovanou k dani (dále jen 

„ORD“) v jiném členském státě EU, nebo zahraniční OPD v rámci uskutečňování 

ekonomických činností s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu 

EU za úplatu, uskutečněné v tuzemsku OPD v rámci ekonomických činností nebo právnickou 

osobou, která nebyla zřízena za účelem podnikání, pořízení nového dopravního prostředku 

z jiného členského státu EU za úplatu OND a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku 

či dovoz zboží ze třetích zemí. Tato plnění jsou podrobně popsána v dílu 3 ZDPH. 

V § 13 ZDPH je řešena oblast dodání zboží a převod nemovitosti. 

Dodáním zboží se rozumí převod práva nakládat s tímto zbožím jako jeho vlastník. 

Převodem nemovitosti se rozumí převod nemovitosti, při kterém dochází ke změně 

vlastnického práva nebo příslušnosti k hospodaření.  

Poskytnutí služby nalezneme v § 14 ZDPH, jde o všechny činnosti, které nejsou 

dodání zboží či převod nemovitosti. Dále jím může být převod práv či vznik a zánik věcného 

břemene. 

Dle ZDPH, § 20 je dovozem zboží vstup zboží z třetí země na území Evropského 

společenství (dále jen „území ES“), vrácení zboží, které je ze svobodného celního skladu zpět 

vráceno do tuzemska. Plátce je povinen provést sám výpočet daně a má povinnost přiznat daň 

na výstupu a zároveň mu vzniká nárok na odpočet daně na vstupu. 

Vývozem zboží se dle § 66 ZDPH rozumí výstup zboží z území ES na území třetí 

země, jestliže bylo zboží propuštěno do celního režimu, umístění zboží do svobodného pásma 

nebo svobodného skladu v tuzemsku. U dodavatele, českého plátce se jedná o plnění 

osvobozené od daně na výstupu s nárokem na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, 

která použije k uskutečnění těchto osvobozených plnění. 
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Plnění, která nejsou předmětem daně, rozlišujeme na plnění s místem 

mimo tuzemsko, plnění, která se nepovažují za dodání zboží nebo převod nemovitosti 

popřípadě za poskytnutí služby, dále pak například není předmětem daně náhrada škody. 

Místo plnění řeší ZDPH v dílu 2, od § 7 po § 12. 

Místem plnění při dodání zboží je: 

o dodání zboží bez odeslání nebo přepravy: místem plnění, je místo kde dochází 

k jeho dodání, 

o dodání zboží s přepravou nebo odesláním: místem plnění, je místo kde 

se přeprava zboží začíná uskutečňovat, 

o dodání zboží spojené s instalací nebo montáží: místem plnění, je místo kde je 

zboží instalováno nebo smontováno. 

Místem plnění při převodu nemovitosti je místo kde se nemovitost nachází. 

Místem plnění při zaslání zboží je místo, kde končí přeprava zboží. 

Místem plnění při pořízení zboží z jiného členského státu EU je místo, kde končí 

přeprava zboží pořizovateli. 

Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, na jehož území se zboží nachází 

v době, kdy vstupuje ze třetí země na území členského státu EU. 

Místem plnění při poskytnutí služby je sídlo nebo místo podnikání při poskytnutí 

služby. 

Uskutečnění zdanitelného plnění řeší díl 4 ZDPH, konkrétně § 21 až § 25. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je u dodání zboží: 

o den dodání tj. den přechodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, 

o den převzetí v ostatních případech, 

o den příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě, 

o den vzniku práva užívat zboží nájemce. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitosti je: 

o den předání nemovitosti do užívání, nezapisuje-li se do katastru nemovitostí, 

o den doručení listiny s datem právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, 

o den zápisu změny vlastnického práva. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby je: 

o den poskytnutí služby, 

o den vystavení daňové dokladu, 

o den uvedený ve smlouvě, 

o den přijetí platby. 
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V ostatních případech se za zdanitelné plnění považuje: 

o den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném plnění 

uskutečněném podle smlouvy o dílo, 

o den odečtu z měřícího zařízení, případně den zjištění skutečné spotřeby 

při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod 

a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu 

a distribuci elektřiny, 

o den použití majetku nebo využití služby při použití hmotného majetku nebo 

poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických 

činností plátce, 

o den, ke kterému přechází vlastnické právo ke vkladu. 

Základem daně dle ZDPH, dílu 6, § 36 až § 41 rozumíme vše, co plátce daně obdržel 

jako úplatu nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je 

zdanitelné plnění uskutečněno. 

Základ daně také zahrnuje jiné daně, cla, dávky nebo poplatky, spotřební daň, daň 

z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, vedlejší 

výdaje (náklady na balení, přepravu, pojištění, provize) a dotace k ceně, kterou jsou přijaté 

finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů samosprávných územních 

celků, státních fondů a grantů. 

U zdanitelných plnění nebo z přijatých úplat se uplatňuje základní sazba daně ve výši 

20 % nebo snížená sazba daně ve výši 14 %. Seznam zboží podléhající snížené sazbě daně 

nalezneme v Příloze č. 1 ZDPH a seznam služeb podléhající snížené sazbě daně nalezneme 

v Příloze č. 2 tamtéž. [13] 

Daňová povinnost se určuje podle způsobu stanovení ceny za zdanitelné plnění. Cena 

může být stanovena bez daně, a pak použijeme tzv. „metodu zdola“ kdy je daň stanovena 

takto: DAŇ NA VÝSTUPU = ZÁKLAD DANĚ . KOEFICIENT (K)   (1) 

K = 0,14 (pro sníženou sazbu daně z přidané hodnoty) 

K = 0,20 (pro základní sazbu daně z přidané hodnoty) 

nebo již cena daň obsahuje, a pak použijeme tzv. „metodu shora“ kdy je daň stanovena 

takto: 

DAŇ NA VÝSTUPU = ÚPLATA . KOEFICIENT (K)    (2) 

K = 14/(14 + 100) = 0,1228 (pro sníženou sazbu daně z přidané hodnoty) 

K = 20/(20 + 100) = 0,1667 (pro základní sazbu daně z přidané hodnoty) 

koeficienty se při výpočtu zaokrouhlují na čtyři desetinná místa. [2] 
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Daňové doklady (dále jen „DD“) jsou vysvětleny v dílu 5 ZDPH, přesněji v § 26 

až v § 35, DD je povinen vystavit plátce daně nejpozději do patnácti dnů od uskutečněného 

zdanitelného plnění nebo ode dne přijetí platby. 

Povinnosti vystavitele DD jsou: vystavit DD na vyžádání, uvádět na DD údaje o dani  

a základu daně odděleně a v české měně, odpovídat za správnost údajů na DD a za jeho 

vystavení ve stanovené lhůtě, zajistit na žádost správce daně překlad DD do českého jazyka 

je-li vystaven v cizím jazyce. Opatřit DD elektronickým podpisem nebo zaručit věrohodnost 

původu a neporušitelnost obsahu je-li vystaven v elektronické podobě a uchovávat všechny 

DD po dobu deseti let od konce zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné nebo 

osvobozené plnění uskutečnilo. 

Povinnostmi příjemce DD jsou: uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné lhůtě, 

odpovídat za správnost vypočtené daňové povinnosti pro účely odpočtu daně a doplnit 

zákonem stanovené náležitosti. 

Nejznámějšími typy DD jsou: běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, 

souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, doklad o zaplacení, doklad o použití, daňový 

doklad při dovozu a vývozu zboží, daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou 

k dani v jiném členském státě EU nebo zahraniční osobou, daňový doklad při poskytnutí 

služby s místem plnění mimo tuzemsko, daňový doklad při dodání zboží do jiného členského 

státu a daňový doklad při pořízení zboží z Evropské unie, opravný daňový doklad. 

Běžný daňový doklad je nejpoužívanějším typem DD, používá se na plnění 

uskutečněná v jednom dni a má tyto náležitosti: 

 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

 daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“) plátce, který uskutečňuje plnění, 

 obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 

 DIČ, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem, 

 evidenční číslo DD, 

 rozsah a předmět plnění, 

 datum vystavení DD, 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) nebo datum přijetí úplaty, 

a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení DD, 

 jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
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 základ daně, 

 základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené 

od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, 

 výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě uvedenou 

v haléřích. 

Zjednodušený daňový doklad se použije pro zdanitelná plnění do výše 10 000 Kč 

s DPH, a jeho náležitosti jsou tyto: 

 obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

 DIČ plátce, který uskutečňuje plnění, 

 evidenční číslo DD, 

 rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

 DUZP nebo datum přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve, 

 základní nebo sníženou sazbu daně, 

 částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění 

celkem. 

Opravný daňový doklad, se použije, dojde-li k opravě základu daně a výše daně, 

plátce, který uskutečnil původní zdanitelné plnění, je povinen vyhotovit pro plátce, 

pro kterého uskutečnil zdanitelné plnění opravný daňový doklad ke dni, kdy byla provedena 

oprava základu daně. Náležitosti opravného daňového dokladu jsou tyto: 

 obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjemní 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, 

 DIČ plátce, který uskutečňuje plnění, 

 obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjemní 

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje plnění, 

 DIČ, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 

 evidenční číslo původního DD, 

 evidenční číslo opravného DD, 

 důvod opravy, 

 rozdíl mezi opravným a původním základem daně, 

 rozdíl mezi opravenou a původní daní, 

 rozdíl mezi opravenou a původní úplatou. 
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Pokud se oprava základu daně a oprava výše daně nebo oprava výše daně v jiných 

případech týká více zdanitelných plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové 

doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy, uvedeny na opravném 

daňovém dokladu pouze jednou. Problematika opravného daňového dokladu je popsána 

v § 45 ZDPH. 

Při opravě výše daně dle § 43 ZDPH, bude plátce oprávněn provést opravu 

v následujících případech: 

 namísto osvobození s nárokem na odpočet daně plátce uplatnil nesprávně daň 

na výstupu, 

 namísto osvobození bez nároku na odpočet daně plátce uplatnil nesprávně daň 

na výstupu, 

 namísto snížené sazby daně plátce chybně uplatnil základní sazbu, 

 plátce nesprávně zatížil daní na výstupu plnění, které není předmětem daně, 

 plátce chybně určil, že je místo plnění v tuzemsku. 

Údaje o dani a základu daně se na DD uvádějí vždy v české měně. Pro přepočet cizí 

měny na české koruny se používá kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou 

a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň popřípadě 

osvobození od daně. Při vedení účetnictví i daňové evidence se použije denní nebo pevný 

kurz podle toho jak si účetní jednotka sama určí. 

Nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije 

pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění odpočtu daně vzniká dnem, 

ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na výstupu. Plátce má nárok na odpočet daně v plné 

výši u přijatých zdanitelných plnění, která použije pouze pro uskutečnění své ekonomické 

činnosti. Pokud použije přijatá zdanitelná plnění jak pro svou ekonomickou činnost, 

tak i pro účely, které s ní nesouvisí, pak má plátce nárok na odpočet daně pouze v poměrné 

výši. 

Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozená plnění uvedená v § 51 

ZDPH, jde o: 

o poštovní služby, 

o rozhlasové a televizní vysílání (osvobozeny, ale nejsou teleshoppingy 

a vysílání reklam), 

o finanční činnosti (například: převod cenných papírů, přijímání vkladů 

od veřejnosti, poskytování úvěrů a peněžních půjček, směnárenská činnost), 
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o pojišťovací činnosti, 

o převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších 

zařízení, 

o výchova a vzdělávání, 

o zdravotnické služby a zboží, 

o sociální pomoc, 

o provozování loterií a jiných podobných her, 

o dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku 

na odpočet daně a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet. 

Vznik povinnosti přiznat uskutečnění osvobozeného plnění bez nároku na odpočet 

daně je ke dni uskutečnění plnění či ke dni přijetí úplaty. 

Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozená plnění uvedena v § 63 ZDPH, 

jde především o tato plnění: 

o dodání zboží do jiného členského státu, 

o pořízení zboží z jiného členského státu, 

o vývoz zboží, 

o poskytnutí služby do třetí země, 

o přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, 

o přeprava osob, 

o dovoz zboží. 

Osoba povinná k dani se stává plátcem daně z přidané hodnoty dle § 94 a § 96 

ZDPH, buďto dobrovolně nebo při překročení stanoveného obratu, který je ve výši 

1 000 000 Kč za nejvýše dvanáct kalendářních měsíců. 

Do obratu se zahrnují úplaty bez daně, včetně dotace k ceně, které OPD náleží 

za uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za zdanitelná 

plnění, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně nebo plnění osvobozená 

od daně bez nároku na odpočet daně. 

Dále se stává plátcem daně při pořízení zboží z jiného členského státu EU, kdy 

hodnota pořízeného zboží bez daně převýší v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč. 

Nebo se stává plátcem daně například v těchto případech: 

 OPD podniká v rámci sdružení (ostatní členové jsou plátci daně, i OPD se tudíž musí 

stát plátcem daně), 

 při privatizaci a nákupu podniku, 

 při přeměně společnosti nebo družstva, 
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 při pokračování v podnikání po zemřelém plátci, 

 při pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží podléhající spotřební dani z EU 

OPD, 

 při založení provozovny ORD v jiném členském státě EU, 

 při zahájení ekonomické činnosti osobou identifikovanou k dani (dále jen „OID“). 

Povinnost podat přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty vzniká patnáctého 

dne následujícího měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém OPD přesáhla stanovený obrat. 

Plátcem daně se stává prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém přesáhla 

stanovený obrat. 

Nesplní-li OPD dle § 98 ZDPH registrační povinnost stanoví správce daně, daň 

náhradním způsobem. Stanoví jí ze základu daně, kterým je souhrn úplat náležících OPD 

za uskutečněná zdanitelná plnění, která byla uskutečněná bez daně za období, kdy OPD měla 

být jíž plátcem daně. Správce daně při stanovení daně použije sazby platné ke DUZP. Takto 

stanovená daň je splatná do 30 dnů od doručení platebního výměru. Je-li daň stanovena tímto 

způsobem, tak není přípustné dodatečné daňové přiznání. 

Zrušení registrace k dani z přidané hodnoty je řešeno v § 106 až v § 107 ZDPH, 

zrušení je buďto na žádost plátce nebo z podnětu správce daně. 

Zrušení registrace na žádost plátce: 

o plátce může požádat o zrušení registrace nejdříve po uplynutí jednoho roku 

od data účinnosti uvedeného v rozhodnutí o registraci, 

o pokud obrat za dvanáct přecházejících měsíců nepřesáhl částku 1 000 000 Kč, 

o pokud celková hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu nepřekročila 

v běžném kalendářním roce ani v roce minulém částku 326 000 Kč, 

o při rozpuštění sdružení až po vypořádání majetku ve sdružení, 

o při vystoupení a vyloučení ze sdružení až po vypořádání sdružení. 

Zrušení registrace na žádost OID: 

o OID může požádat o zrušení registrace nejdříve po uplynutí dvou kalendářních 

roků od data účinnosti uvedeného na rozhodnutí o registraci počítaných 

od konce kalendářního roku, v němž nabylo účinnosti, 

o pokud celková hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu nepřekročila 

v běžném kalendářním roce ani v roce minulém částku 326 000 Kč, 
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Zrušení registrace z podnětu správce daně: 

o pokud plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu po dobu dvanácti měsíců 

zdanitelné plnění, 

o pokud plátce neplní povinnosti vyplývající ze ZDPH, 

o pokud plátce přestane být OPD (zruší-li živnostenský list). 

V § 108 ZDPH je řešena problematika osob povinných přiznat a zaplatit daň 

správci daně, jde o: 

a) plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí 

služby a převod nemovitosti s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, 

u kterých je povinna přiznat a zaplatit daň osoba, které jsou tato plnění 

poskytována, 

b) plátce nebo OID, kterým je poskytována služba s místem plnění v tuzemsku, 

OPD neusazenou v tuzemsku, 

c) plátce nebo OID, kteří pořizují v tuzemsku zboží z jiného členského státu, 

d) kupující, který je plátcem nebo OID, kterému je dodáváno zboží uvnitř území 

Evropského společenství formou třístranného obchodu, 

e) osoba, v jejíž prospěch je zboží při dovozu propuštěno do celního režimu, 

f) osoba, v jejíž prospěch je zboží vráceno ze svobodného pásma nebo 

svobodného skladu zpět do tuzemska, 

g) zahraniční OPD, která poskytuje elektronické služby podle zvláštního režimu 

a zvolila si tuzemsko jako stát identifikace, 

h) plátce, kterému je poskytnuto plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, 

i) osoba, která není plátcem, která pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek 

z jiného členského státu, 

j) osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede daň. 

Zdaňovací období vymezuje § 99 ZDPH, zdaňovací období je kalendářní měsíc nebo 

kalendářní čtvrtletí. Kalendářní měsíc se použije při překročení obratu ve výši 10 000 000 Kč, 

kalendářní čtvrtletí se použije do výše 2 000 000 Kč obratu. Mezi těmito částkami, si může 

plátce vybrat sám, zdali bude jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc nebo kalendářní 

čtvrtletí. Zdaňovacím obdobím skupiny je kalendářní měsíc. 

Daňové přiznání podává plátce daně do dvaceti pěti dnů po skončení zdaňovacího 

období na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí. Vlastní daňová povinnost je splatná 

ve lhůtě podání daňového přiznání. K tomuto datu musí být finanční prostředky již na účtu 

správce daně. Tato problematika je objasněna v § 101 ZDPH. 
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Ručením za nezaplacenou daň rozumíme dle § 109 ZDPH, plátce, který přijme 

zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne 

úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho 

uskutečnění věděl nebo mohl vědět, že daň uvedená na DD nebude úmyslně zaplacena, 

že plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, 

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit anebo dojde 

ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 

Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je 

úplata za toto plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od ceny obvyklé 

nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko. [13] 

 

2.3. Evropská legislativní úprava daně z přidané hodnoty 

2.3.1. Obecná evropská legislativní úprava daně z přidané hodnoty 

Evropská legislativa používá pro klasifikaci daní metodiku OECD. Daň z přidané 

hodnoty je zde zapsána pod sekcí 5000 Daně ze zboží a služeb, konkrétně pod číslem 

5111 Daň z přidané hodnoty. Harmonizace nepřímých daní je nezbytná pro zajištění 

fungování společného trhu, založeného na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. 

Společenství EU je složeno z 27 států, kterými jsou: Belgie, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 

Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. 

Harmonizace daně z přidané hodnoty byla zahájena v 60. letech minulého století, 

První směrnicí 67/227/EHS, která stanovila povinnost zavést daň z přidané hodnoty ve všech 

členských státech. Druhá směrnice 67/228/EHS definovala předmět daně z přidané hodnoty 

a základní pojmy, jimiž byly: místo zdanitelného plnění, území státu, dodání zboží, poskytnutí 

služby, osoba podléhající dani. Třetí směrnice 69/463/EHS, Čtvrtá směrnice 71/401/EHS 

a Pátá směrnice 72/250/EHS prodlužuje termíny pro zavedení DPH do národní legislativy. 

Šestá směrnice 77/388/EHS zrušila zdanění dovozu a realizovala financování Evropských 

společenství z vlastních zdrojů včetně odvodu národních výnosů daně z přidané hodnoty. 

Další Směrnice 79/799/EHS vymezila vzájemnou informační pomoc mezi státy EU. Desátá 

směrnice 84/386/EHS ošetřovala místo zdanitelného plnění u pronájmu movitých věcí. 

Třináctá směrnice 86/560/EHS se věnovala vrácením DPH OPD neusazeným v EU 
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a vrácením DPH OPD na území ES. Dalšími významnými směrnicemi byly Směrnice 

91/680/EHS, která zrušila daňové hranice uvnitř ES a Směrnice 92/77/EHS, která stanovila 

minimální sazby DPH (15 % pro základní sazbu daně a 5 % pro jednu či dvě snížené sazby 

daně). V roce 2006 bylo rozhodnuto, aby z důvodů přehlednosti a srozumitelnosti byla 

vytvořena nová směrnice.  

Nově vytvořena Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 

o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice o společném systému 

DPH“), se stala novým platným základním dokumentem harmonizace DPH. 

I Směrnice o společném systému DPH prošla řadou novelizací, nejvýznamnějšími 

z nich jsou: Směrnice 2007/74/ES o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími 

ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně, Směrnice 2007/75/ES 

umožňující prodloužení přechodného období pro používání nižší sazby daně než 5 %, 

Směrnice 2008/8/ES měnící obecné pravidlo pro stanovení místa plnění u služeb na statut 

příjemce služby, konkrétně bude-li se jednat o OPD nebo OND, Směrnice 2008/9/ES určila 

pravidla pro vrácení daně OPD neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném 

členském státě, Směrnice 2008/117/ES, která rozšířila působnost souhrnného hlášení 

i na služby, Směrnice 2009/47/ES povolující používání snížených sazeb daně na „služby 

s vysokým podílem lidské práce“, Směrnice 2009/162/ES, která definuje místo dodání 

u plynu a elektřiny a specifika daně u dálkových přenosových sítí, Směrnice 2010/23/EU 

umožňující členským státům přenesení daňové povinnosti u povolenek na emise skleníkových 

plynů do 30. 6. 2015 vzhledem k nebezpečí rozsáhlých daňových úniků, Směrnice 

2010/45/ES umožní od 1. 1. 2013 zjednodušenou fakturaci a odvod daně až po zaplacení 

za dodání zboží či poskytnutí služby s cílem pomoci malým a středním podnikům. 

Nejnovější novelou Směrnice o společném systému DPH je Směrnice Rady 

2010/88/EU ze dne 7. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném 

systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální 

základní sazbu, tato Směrnice umožňuje členským státům EU používat 15 % sazbu daně 

do 31. 12. 2015. [9] 

Výsledkem harmonizačního procesu, by měl být soulad daňových systémů všech 

členských států EU. Nicméně způsob, jakým k tomuto cíli jednotlivé členské státy dospějí, je 

pouze na nich. Členské státy si totiž samy stanovují, jak bude vypadat konečný národní právní 

předpis. 

Po vstupu ČR dne 1. května 2004 do EU začal v Česku proces harmonizace nepřímých 

daní. ČR musela implementovat do své národní legislativy Směrnici o společném systému 
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DPH ve znění pozdějších předpisů. Český zákon se vyvíjí především v souvislosti 

se změnami Směrnice o společném systému DPH. Tato směrnice se skládá z 15 hlav, 

414 článků a 11 příloh. 

Klasifikace daní dle metodiky OECD 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 

1110 Z příjmů a ze zisků 

1120 Z kapitálových výnosů 

1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od společností 

1210 Z příjmů a ze zisků 

1220 Z kapitálových výnosů 

1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

2100 Zaměstnanci 

2200 Zaměstnavatelé 

2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná 

2400 Nezařaditelné do 2100, 2200 a 2300 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové 

4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 

4110 Domácností 

4120 Ostatní 

4200 Pravidelné daně z čistého jmění 

4210 Jednotlivci 

4220 Společnosti 

4300 Daně z nemovitosti, dědické a darovací 

4310 Daně z nemovitostí a dědické 

4320 Daně darovací 

4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 

4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 

4510 Z čistého jmění 

4520 Ostatní nepravidelné 

4600 Ostatní pravidelné daně z majetku 

5000 Daně ze zboží a služeb 
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5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží 

5110 Daně všeobecné 

  5111 Daň z přidané hodnoty 

  5112 Daně prodejní (obratové) 

  5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb 

5120 Daně ze speciálních zboží a služeb 

  5121 Spotřební daně 

  5122 Zisky z fiskálních monopolů 

  5123 Cla a dovozní daně 

  5124 Vývozní daně 

  5125 Daně z investičního zboží 

  5126 Daně ze speciálních služeb 

  5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

  5128 Ostatní daně ze speciálních zboží a služeb 

5130 Nezařaditelné do skupin 5110 až 5120 

5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonání určitých činností 

5210 Pravidelné daně 

  5211 Placené domácnostmi z motorových vozidel 

  5212 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel 

  5213 Ostatní pravidelné daně 

5220 Nepravidelné daně 

5300 Nezařaditelné do skupin 5100 a 5200 

6000 Ostatní daně 

6100 Placené výhradně podniky 

6200 Placené jinými subjekty než podniky nebo neidentifikovatelné 
2
 

Soudní dvůr EU ve svých judikátech charakterizuje DPH jako: 

o obecnou daň ze spotřeby aplikovanou na služby a zboží postupně až do fáze jejich 

prodeje, 

o daň přímo úměrnou ceně služby a zboží, která je nezávislá na počtu 

uskutečněných transakcí proběhnutých během distribuce a výroby předcházející 

konečnému prodeji, 

                                                 
2
 Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací str. 48 a 49 
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o daň vybíranou až po té, co byla odečtena daň ze služby a zboží na vstupu 

příslušné distribuční nebo výrobní fáze. 

Dle směrnice 67/227/EHS je zavedení DPH nezbytné například z těchto důvodů: 

a) pro vytvoření společného trhu s poctivou hospodářskou soutěží, který má stejné 

vlastnosti jako tuzemský trh, 

b) pro vyloučení faktorů, které mohou narušovat podmínky hospodářské soutěže jak 

na úrovni jednotlivých členských států, tak na úrovni Evropského společenství, 

c) pro dosažení cíle zrušit zdaňování při dovozu a vrácení daně při vývozu 

v obchodě mezi členskými státy, 

d) pro zjištění, že systém DPH dosahuje největší jednoduchosti a neutrality, je-li daň 

vybírána všeobecně a pokud její oblast působnosti pokrývá všechny stupně 

výroby a distribuce a rovněž poskytování služeb, 

e) pro zjištění, že použití DPH nese u obdobného zboží ve všech státech stejné 

daňové zatížení. 

V procesu harmonizace DPH byl velkým problémem sjednocení počtu daňových 

sazeb a samostatné výše daňových sazeb, který musela Komise řešit. Řešením bylo vytvoření 

základního modelu dvou daňových sazeb: základní (minimální hranice činní 15 %) a snížené 

(minimální hranice činní 5 %) sazby daně. [9] 

Sazby DPH všech členských států EU, platné pro rok 2012, jsou znázorněny 

v následující tabulce: 

Tab. 2.3.1.: Sazby daně z přidané hodnoty v členských státech EU, platné od 1. 1. 2012 
3
 

Členský stát EU Národní název daně Kód 
Základní 

sazba 

Snížená 

sazba 

Super 

snížená 

sazba 

Belgie (Belgium) Belasting over de Toegevoegde BE 21 % 12 % a 6 % - 

Bulharsko (Bulgaria) Dank vrchu dabavenata stojnost BG 20 % 9 % - 

Česká republika 

(Czech Republic) 
Daň z přidané hodnoty CZ 20 % 14 % - 

Dánsko (Denmark) Merværdiafgiftsloven DK 25 % - - 

Estonsko (Estonia) Käibemaksuseadus EE 20 % 9 % - 

Finsko (Finland) Arvonlisävero FI 23 % 13 % a 9 % - 

Francie (France) Taxe sur la valeur ajoutée FR 19,6 % 7 % a 5,5 % 2,1 % 

Irsko (Ireland) Value Added Tax IE 23 % 13,5 % a 9 % 4,8 % 

Itálie (Italy) Impolsa sul Valore Aggiunto IT 21 % 10 % 4 % 

Kypr (Cyprus) Foros Prostithemenis Aksias CY 15 % 8 % a 5 % - 

                                                 
3
 Zdroj: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf  

a ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, legislativní 

základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU str. 136 
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Litva (Lithuania) Pridetines Verte Mokestis LT 21 % 9 % a 5 % - 

Lotyšsko (Latvia) Pievienotās vērtíbas nodoklis LV 22 % 12 % - 

Lucembursko 

(Luxembourg) 
Taxe sur la valeur ajoutée LU 15 % 12 % a 6 % 3 % 

Maďarsko (Hungary) Általános forgalmi adó HU 27 % 18 % a 5 % - 

Malta (Malta) Taxxa Fuq il-Valur Mizjud MT 18 % 7 % a 5 % - 

Německo (Germany) Umsatzsteuer DE 19 % 7 % - 

Nizozemsko 

(Netherlands) 
Belasting over de Toegevoegde NL 19 % 6 % - 

Polsko (Poland) Podatek od towarów i usług PL 23 % 8 % a 5 % - 

Portugalsko 

(Portugal) 

Imposto Sobre o Valor 

Acrescentado 
PT 23 % 13 % a 6 % - 

Rakousko (Austria) Umsatzsteuer AT 20 % 10 % - 

Rumunsko (Romania) Taxa pe valoarea adaugata RO 24 % 9 % a 5 % - 

Řecko (Greece) Foros Prostithemenis Aksias EL 23 % 13 % a 6,5 % - 

Slovensko (Slovakia) Daň z pridanej hodnoty SK 20 % 10 % - 

Slovinsko (Slovenia) Davka za dodano všednost SI 20 % 8,5 % - 

Spojené království 

(United Kingdom) 
Value Added Tax UK 20 % 5 % - 

Španělsko (Spain) Impuesto sobre el Valor Añadido ES 18 % 8 % 4 % 

Švédsko (Sweden) Mervärdesskatt SE 25 % 12 % a 6 % - 

Členské státy EU mohou využívat až čtyři druhy sazeb DPH a těmi jsou: 

a) základní sazba daně je uvalena na naprostou většinu zboží a služeb, 

b) snížená sazba daně představuje snížení daňové povinnosti za určitých okolností, 

nebo závisí na tom, kdo je zákazníkem, 

c) super snížená sazba daně se uplatňuje například u tohoto zboží a služeb: určité 

druhy potravin, léků, zdravotnické potřeby pro tělesně a duševně postižené, 

noviny, časopisy, hotely a poplatky za televizi, 

d) nulová sazba daně znamená, že zboží a služby jsou předmětem DPH, ale sazba 

DPH je nula. V daném případě obchodník neúčtuje daň svému zákazníkovi, 

avšak může požadovat refundaci všech daní zaplacených v ceně zakoupených 

vstupů. V ČR jde o osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně.  

Systém DPH v jednotlivých členských státech EU: 

1) Belgie: uplatňuje základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 12 % zejména 

na výrobky z uhlí a restaurační služby, sníženou sazbu daně ve výši 

6 % na základní potraviny, knihy a noviny, farmaceutické výrobky a vody, 

na přepravu cestujících, u hotelových služeb a licenčních poplatků z autorských 

práv a nulovou sazbu daně na dodání novin (deníků a týdeníků obsahující 

všeobecné informace. 
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2) Bulharsko: používá základní sazbu daně a sníženou sazbu daně, která je 

uplatňována na hotelové ubytování poskytnutého v rámci organizovaného 

cestování. 

3) Česká republika: uplatňuje základní sazbu daně a sníženou sazbu daně 

na základní potraviny, knihy, noviny a časopisy, zdravotní a sociální péči. 

4) Dánsko: je jediným státem, ve kterém je jednotná sazba daně. 

5) Estonsko: využívá základní sazbu daně a sníženou sazbu daně uplatňovanou 

u vybraných knih a periodik, léků a lékařského vybavení, zpracování 

nebezpečného odpadu, pohřebních služeb, ubytovacích služeb a koncertů 

licencovaných umělců. 

6) Finsko: uplatňuje základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 13 % 

na základní potraviny a potravu pro zvířata, u restauračních služeb, sníženou 

sazbu daně ve výši 9 % použije u léků, knih, kulturních představení 

a vystoupení, u přepravy cestujících, hotelových služeb, opraven, holičství 

a kadeřnictví a nulovou sazbu daně při prodeji novin a časopisů s obecnými 

informacemi prodávanými v rámci předplatného a při tiskařských službách 

pro členské publikace neziskových organizací. 

7) Francie: používá základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 7 % 

na restaurační služby, sníženou sazbu daně ve výši 5,5 % u základních potravin 

a některých periodik a super sníženou sazbu daně na certifikovaná léčiva, noviny, 

určité typy divadelních představení. 

8) Irsko: uplatňuje základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 13,5 % 

na převod nemovitého majetku a služeb spojených s nemovitým majetkem, 

hotelové ubytování, krátkodobý pronájem automobilů, stravování, sníženou sazbu 

daně ve výši 9 % na restaurační služby, holičství a kadeřnictví a super sníženou 

sazbu daně na dodávky hospodářských zvířat. 

9) Itálie: využívá základní sazbu daně, sníženou sazbu daně, super sníženou sazbu 

daně na určité druhy potravin, léčiv a lékařského vybavení a nulovou sazbu daně 

na dodání jiného než stavebního pozemku. 

10) Kypr: uplatňuje základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 8 % 

na hotelové, cateringové a restaurační služby, příměstskou dopravu, soukromé 

taxislužby a přepravu poskytovanou výletními a dálkovými autobusy, sníženou 

sazbu daně ve výši 5 % na knihy, časopisy, noviny, zemní plyn, zmrzlinu, dodání 
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nových budov prvnímu kupujícímu pro bytové účely a na holičství 

a kadeřnictví. 

11) Litva: používá základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 9 % na činnosti 

související s vytápěním budov určených k trvalému bydlení, u knih 

a neperiodických publikací a u hotelových služeb, sníženou sazbu daně ve výši  

5 % na plně či částečně hrazená léčiva a farmaceutické a lékárenské výrobky. 

12) Lotyšsko: uplatňuje základní sazbu daně a sníženou sazbu daně na ubytovací 

služby, veřejnou dopravu, lékařské a veterinární služby, noviny, časopisy, 

učebnice a původní literární díla. 

13) Lucembursko: využívá základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši  

12 % u nízkoalkoholického vína, komerčních publikací, určitých pohonných hmot 

a specializovaných služeb, sníženou sazbu daně ve výši 6 % u plynu, elektřiny, 

opraven, holičství a kadeřnictví a super sníženou sazbu daně na potraviny, nápoje 

(krom alkoholických), dětské oblečení, ubytovací služby, vstupné na kulturní 

a jiná představení, knihy, noviny a časopisy, použití sportovního zařízení, 

rozhlasové a televizní vysílání, kopírovací služby a dodání vody. 

14) Maďarsko: uplatňuje základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 18 % 

na určité základní potraviny, dálkové vytápění a hotelové služby a sníženou sazbu 

daně ve výši 5 % na knihy, vybrané léky a zdravotnický materiál i jeho dodávek. 

15) Malta: používá základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 7 % zejména 

na poskytování ubytování, sníženou sazbu daně ve výši 5 % na opravny, elektřinu, 

cukrovinky, lékařské příslušenství, tiskoviny, věci používané výhradně 

postiženými občany a nulovou sazbu daně na opravu lodí, letadel, potraviny 

pro lidskou výživu, hromadnou přepravu cestujících, vodu, pěstování rostlin 

a léčiva. 

16) Německo: uplatňuje základní sazbu daně a sníženou sazbu daně u základních 

potravin a nápojů, léků, vstupného do divadla, muzeí a koncerty, novin a knih. 

17) Nizozemsko: používá základní sazbu daně a sníženou sazbu daně na základní 

potraviny, služby, opravny, holičství a kadeřnictví a restaurační služby. 

18) Polsko: uplatňuje základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 8 % 

na vybrané potraviny a zboží vztahující se ke zdravotní péči a služby související 

se zemědělstvím a lesnictvím, na noviny, opravny, holičství a kadeřnictví, 

restaurační služby a sníženou sazbu daně ve výši 5 % na knihy a periodika. 

19) Portugalsko: využívá základní sazbu daně a dvě snížené sazby daně. 
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20) Rakousko: uplatňuje základní sazbu daně a sníženou sazbu daně na základní 

potraviny, knihy a noviny, přepravu cestujících, pronájem nemovitostí určených 

k bydlení a na restaurační služby. 

21) Rumunsko: používá základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 9 % 

na dodání knih a novin, léky, lístky do kina, poskytování hotelových služeb 

a sníženou sazbu daně ve výši 5 % na prodej určitých domů v rámci státní sociální 

politiky. 

22) Řecko: uplatňuje základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 13 % 

na hromadnou přepravu osob, elektřinu, restaurační služby, opravny, kavárny, 

služby lékařů, na zboží nezbytného charakteru a sníženou sazbu daně ve výši 

6,5 % na noviny a časopisy, knihy, lístky do divadel a hotelové ubytování. 

23) Slovensko: využívá základní sazbu daně a sníženou sazbu daně na léky, sacharin, 

sanitární a farmaceutické výrobky, dámskou hygienu, obrázkové knížky pro děti 

a pomůcky pro handicapované. 

24) Slovinsko: uplatňuje základní sazbu daně a sníženou sazbu daně u potravin, 

zemědělských a farmaceutických produktů, restauračních služeb a opraven. 

25) Spojené království: používá základní sazbu daně, sníženou sazbu daně 

na dodávky paliva a energií používaných v domácnostech a charitativních 

organizací, antikoncepci, pomůcky a služby pro postižené osoby a nulovou sazbu 

daně na dodání knih, novin, časopisů, map, potravin pro lidskou výživu, semen 

a vody, léků na předpis, lékařských a chirurgických přístrojů, dětského oblečení 

včetně obuvi, hromadnou dopravu osob, odpadové služby, stavby budov pro účely 

bydlení. 

26) Španělsko: uplatňuje základní sazbu daně, sníženou sazbu daně na některé 

potraviny, bydlení, cestovní ruch, dopravu, restaurační služby, opravny a super 

sníženou sazbu daně na základní potraviny, léčiva, noviny a časopisy. 

27) Švédsko: využívá základní sazbu daně, sníženou sazbu daně ve výši 12 % 

na potraviny, služby spojené s turismem, restaurační služby, sníženou sazbu daně 

ve výši 6 % na noviny a časopisy, přepravu osob, vstupné do kin, cirkusů 

a na koncerty a nulovou sazbu daně na léky na předpis a u některých finančních, 

pojišťovacích či zajišťovacích služeb. [9] 
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2.3.2. Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně 

z přidané hodnoty 

V prvním článku Směrnice o společném systému DPH je popsána zásada DPH, která 

říká, že se na zboží a služby uplatňuje všeobecná daň ze spotřeby v přesném poměru k ceně 

zboží a služeb, bez ohledu na počet uskutečněných plnění ve výrobním a distribučním procesu 

před stupněm, ve kterém je daň uplatněna. Každé plnění podléhá dani vypočítané z ceny zboží 

nebo služby podle sazeb platných pro toto zboží nebo službu po odpočtu daně, kterou byly 

přímo zatíženy jednotlivé nákladové prvky tvořící cenu. Společný systém DPH se uplatňuje 

až do stupně maloobchodu včetně. 

Ve druhém článku je řešen předmět daně, který zahrnuje dodání zboží za úplatu 

uskutečněné v rámci členského státu OPD, pořízení zboží za úplatu uvnitř Společenství 

uskutečněné v rámci členského státu OPD nebo právnickou OND, je-li prodávajícím OPD, 

poskytnutí služby za úplatu uskutečněné v rámci členského státu OPD a dovoz zboží. 

Článek tři popisuje plnění, která nejsou předmětem daně, jde o pořízení zboží uvnitř 

Společenství OPD nebo právnickou OND, jehož dodání je osvobozeno od daně. A to 

v případě, je-li splněna tato podmínka: celková hodnota zboží nepřesáhne v běžném 

kalendářním roce hodnotu 10 000 EUR. 

Pátý článek vymezuje pojmy Společenství, území Společenství, členský stát, území 

členského státu, třetí území a třetí země. 

V devátém článku nalezneme výklad OPD, kterou se rozumí jakákoliv osoba, která 

na jakémkoliv místě vykonává samostatně ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel či 

výsledky této činnosti. Za ekonomickou činnost považujeme veškerou činnost výrobců, 

obchodníků a osob poskytující služby a využívání hmotného nebo nehmotného majetku 

za účelem získání pravidelného příjmu. 

Články jedenáct a dvanáct řeší možnou národní legislativní úpravu OPD, pro každý 

členský stát. 

Články čtrnáct až devatenáct popisují problematiku dodání zboží, kterým se rozumí 

převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník. 

Články dvacet až dvacet tři se zaměřují na pořízení zboží uvnitř Společenství, za které 

považují nabytí práva nakládat s movitým hmotným majetkem jako vlastník. 

Články dvacet čtyři až dvacet devět řeší problematiku poskytnutí služby, pod kterou 

rozumíme každé plnění, které není dodáním zboží. Může jím být buďto postoupení 

nehmotného majetku, přijetí závazku zdržet se určitého jednání či strpět určité jednání nebo 
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situaci, vykonání služby na základě příkazu vydaného orgánem veřejné moci, použití zboží 

a bezúplatné poskytnutí služby. 

V článku třicet, se směrnice zaměřuje na dovoz zboží, kterým chápeme vstup zboží, 

které se nenachází ve volném oběhu. 

Článek třicet jedna až článek šedesát jedna líčí místo zdanitelného plnění. Zahrnujeme 

zde popis místa plnění při dodání zboží (buď je to místo, kde se zboží nachází v době dodání 

nebo místo, kde začíná přeprava zboží, je-li dodání zboží spojeno s přepravou), při pořízení 

zboží uvnitř Společenství, při poskytnutí služby, při dovozu zboží. 

Články šedesát dva až sto třicet se zabývají tématy uskutečnění zdanitelného plnění 

a vznik daňové povinnosti. Jsou zde vysvětleny pojmy zdanitelné plnění při dodání zboží 

a poskytnutí služby, při pořízení zboží uvnitř Společenství, při dovozu zboží, co je a není 

základem daně, strukturu a výši sazeb (kdy použijeme základní a kdy sníženou sazbu daně). 

Od článku sto třicet jedna po článek sto šedesát šest je řešen problém osvobození 

od daně. Podrobně jsou zde popsány činnosti, které jsou osvobozeny od daně. A jsou zde 

vysvětleny pojmy celní sklad a sklad s daňovým dozorem. 

Článek sto šedesát sedm až článek sto devadesát dva se věnují odpočtu daně. Kdy 

vzniká nárok na odpočet daně, jaký je jeho rozsah, co označujeme poměrným odpočtem daně, 

za jakých podmínek vzniká omezení nároku na odpočet, jaká uplatňujeme pravidla pro jeho 

uplatnění a co je opravou odpočtu daně. 

Od článku sto devadesát tři po článek dvě stě osmdesát je objasněna oblast povinnosti 

OPD a některých OND. Nalezneme zde platební povinnost těchto osob, jaké jsou způsoby 

plateb, co je identifikace, co zahrnuje fakturace, co se považuje za fakturu, jak správně 

vystavit fakturu, obsahovou náplň faktur, jak uchovávat faktury, povinnost podat daňové 

přiznání k DPH a souhrnná hlášení. 

Následující články dvě stě osmdesát jedna po článek tři sta šedesát devět se zaobírají 

zvláštními režimy. Jak tyto režimy uplatnit mezi členskými státy u malých podniků, 

u použitého zboží, u uměleckých děl, u sběratelských předmětů a starožitností, u obchodníků 

povinných k dani, u použitých dopravních prostředků, u prodeje veřejnou dražbou, 

u investičního zlata a u elektronicky poskytovaných služeb. Konkrétně článek 284 odst. 2 

říká, že členské státy, které k 17. květnu 1977 poskytovaly osvobození od daně OPD, jejichž 

roční obrat byl menší než 5 000 evropských zúčtovacích jednotek (ESU) v národní měně 

při směnném kurzu platném k uvedenému dni, mohou toto osvobození zvýšit až 

na 5 000 EUR. [11] 
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Limitní obrat pro povinnou registraci plátce daně pro státy vstupující do EU je popsán 

v následující tabulce: 

Tab. 2.3.2.: Limitní obrat pro povinnou registraci plátce daně pro státy vstupující do EU 

po přijetí Šesté směrnice 
4
 

Členský stát Obrat 

Bulharsko 25 600 EUR 

Česká republika 35 000 EUR 

Estonsko 16 000 ESU 

Finsko 10 000 ESU 

Kypr 15 600 EUR 

Litva 29 000 EUR 

Lotyšsko 17 200 EUR 

Maďarsko 35 000 EUR 

Malta 37 000 EUR 

Polsko 10 000 EUR 

Portugalsko 10 000 ESU 

Rakousko 35 000 ESU 

Rumunsko 35 000 EUR 

Řecko 10 000 ESU 

Slovensko 35 000 EUR 

Slovinsko 25 000 EUR 

Španělsko 10 000 ESU 

Švédsko 10 000 ESU 

Další články tj. tři sta sedmdesát až tři sta devadesát šest řeší tzv. odchylky. 

Odchylkami zde rozumíme pokračování v osvobození daně u plnění, která EU v této Směrnici 

vysloveně uvádí. 

V posledních článcích nalezneme různá a závěrečná ustanovení Směrnice. Jde 

například o prováděcí opatření, o výbor pro DPH, kterým rozumíme poradní výbor, 

o přepočítací koeficienty, o jiné daně, dávky a poplatky, o přechodný režim zdanění obchodu 

mezi členskými státy, o provedení a vstupu této Směrnice v platnost. 

V přílohách této Směrnice, jsou mj. vymezeny položky, které mohou být zařazeny 

do snížené sazby daně. Důležitými jsou Příloha III Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, 

která mohou být předmětem snížené sazby uvedené v Článku 98 a Příloha IV Seznam služeb 

uvedených v Článku 106. 

Tímto zbožím a službami jsou dle Přílohy III v původním znění: 

1) potraviny (včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholických nápojů) pro lidskou 

a zvířecí spotřebu; živá zvířata, semena, rostliny a přísady obvykle určené 

                                                 
4
 Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska, 

legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU str. 

154 
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k použití při přípravě potravin; výrobky obvykle určené k použití jako doplněk 

nebo náhražka potravin; 

2) rozvod vody; 

3) farmaceutické výrobky obvykle užívané pro péči o zdraví, prevenci chorob 

a pro účely lékařské a veterinární péče, včetně výrobků užívaných 

k antikoncepci a hygienické ochraně; 

4) lékařské vybavení, pomůcky a ostatní zařízení, která jsou obvykle určena 

k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pro výlučnou 

osobní potřebu zdravotně postižených, včetně oprav takového zboží, jakož 

i dodání dětských sedaček do automobilu; 

5) přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel; 

6) dodání knih (včetně brožur, letáků a obdobných tiskovin, dětských 

obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur tištěných či 

psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map), novin a časopisů, 

nejsou-li výlučně nebo převážně určeny k propagaci, včetně dodání 

na výpůjčku knihovnami; 

7) oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, na trhy a veletrhy, 

do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, 

na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních 

zařízení; 

8) zpřístupnění příjmu televizních nebo rozhlasových pořadů; 

9) poskytnutí služeb spisovateli, skladateli a výkonnými umělci a jejich autorské 

odměny; 

10) dodání, výstavba, renovace a přestavba bytů v rámci sociální politiky; 

11) dodání zboží a poskytnutí služeb obvykle určených k použití v zemědělské 

výrobě, vyjma investiční majetek, jako jsou stroje a budovy; 

12) poskytnutí ubytování hotelovými a jinými obdobnými zařízeními, včetně 

poskytnutí ubytování v prázdninových táborech a na místech upravených 

k využívání jako tábořiště a parkovišť pro obytné přívěsy; 

13) oprávnění ke vstupu na sportovní akce; 

14) oprávnění k využívání sportovních zařízení; 

15) dodání zboží a poskytnutí služeb organizacemi, které členské státy uznávají 

za dobročinné, a které provádějí činnost v oblasti sociální péče a sociálního 
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zabezpečení, nejsou-li tato plnění osvobozena od daně podle článků 132, 135 

a 136; 

16) poskytnutí služeb pohřebními ústavy a krematorii, jakož i dodání souvisejícího 

zboží; 

17) poskytnutí lékařské, zubolékařské a lázeňské péče, není-li osvobozeno od daně 

podle článku 132 odst. 1 písm. b) až e); 

18) poskytnutí služeb v souvislosti s úklidem veřejných komunikací, a s odvozem 

a zpracováním domovního odpadu, nejedná-li se o takové služby poskytované 

subjekty uvedenými v článku 13. 

Těmito službami jsou dle Přílohy IV v původním znění: 

1) drobné opravy: 

a) jízdních kol, 

b) obuvi a koženého zboží, 

c) oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívání); 

2) renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, 

které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby; 

3) čištění oken a úklid v domácnostech; 

4) domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, 

nemocné nebo postižené osoby); 

5) holičství a kadeřnictví. [11] 
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3. Vybrané aspekty „Copenhagen Economics Study“ 

3.1. „Copenhagen Economics Study“ 

Společnost Copenhagen Economics A/S byla založena v roce 2000. Poskytuje 

poradenské služby v oblasti hospodářské soutěže, regulací, mezinárodního obchodu, 

posouzení dopadu a regionální ekonomiky. Obzvláště silná je v oblasti energetiky a klimatu, 

telekomunikací, pošty a regulovaných služeb. 

Podle „Global Competition Review“, je společnost jednou z dvaceti nejlepších 

poradenských společností na světě. 

Jejími klienty jsou evropské země (například: Nizozemí, Německo, Spojené království 

a Švýcarsko) a neevropské země (například: Čína, Mexiko, Spojené státy, Tchaj-wan 

a Ukrajina). Hlavně se jedná o velké a střední společnosti, agentury a obchodní organizace 

v různých odvětvích, o klíčová evropská ministerstva a mezinárodní organizace (Evropská 

komise a Světové banky). [14] 

„Copenhagen Economics Study“, celým názvem „Study on reduced VAT applied 

to goods and services in the Member States of the European Union“ se zabývala dopady 

případného přeřazení služeb ze základní do snížené sazby DPH u služeb s vysokým podílem 

lidské práce. 

Hlavním cílem této studie z roku 2007 byl výzkum dopadu snížených sazeb DPH 

a výjimek na místně poskytované služby, především v souvislosti na vytváření nových 

pracovních pozic, ekonomického růstu země a řádného fungování vnitřního trhu. 

Studie tvrdí, že při jednotných sazbách DPH v EU, dojde k vysoce udržitelnému 

stupni ekonomické činnosti a sníží se náklady na zajištění shody a hladkého fungování 

vnitřního trhu. Přechod k jednotnějším sazbám má tudíž značné výhody, dále ale studie tvrdí, 

že mohou existovat výjimky. V citlivě zvolených odvětvích, ale může uplatňování snížené 

sazby DPH znamenat zcela konkrétní přínos. 

Studie zkoumá teoretické a empirické argumenty pro použití snížené sazby DPH. Dva 

na základě účinnosti a to tak, že DPH může zvýšit produktivitu a zároveň snížit strukturální 

nezaměstnanost. Tato nezaměstnanost se sníží tím způsobem, že mohou vznikat nová 

pracovní místa. A další dva založené na vlastním kapitálu, které tvrdí, že nižší DPH může 

zvýšit zisky společnosti a zároveň zvýšit poptávku po těchto produktech a službách. 

Tato studie rovněž předpokládá, že malé a střední podniky budou mít možnost díky 

uvolnění bariér, díky nimž velké podniky měly možnost držet ceny neúměrně vysoko, 

možnost vstoupit na trh. 
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Klíčové výsledky dokazují, že posun směrem k jednotnější struktuře sazeb DPH 

přináší významné klady z čistě ekonomického hlediska. Cílené zaměřené snížení sazeb DPH 

může přinést odpovídající výhody, hlavně jde-li o hospodářský růst země: legislativní úprava 

může podnítit plátce daně těchto služeb, aby svou činnost přesunuli z „šedé“ ekonomiky 

do legální sféry. Ekonomický vliv přeřazení služeb ze základní do snížené sazby DPH, 

předpokládá zvýšení produktivity, zaměstnanosti, mezd a nižší ceny služeb. [4] 

V případě uplatňování na místně poskytované služby mimoto nevyvolávají žádný 

problém, pokud jde o fungování vnitřního trhu. Existují rovněž argumenty pro zavedení 

snížených sazeb DPH v odvětvích, která zaměstnávají mnoho pracovníků s nízkou kvalifikací, 

s cílem vytvářet trvale pracovní místa pro tyto pracovníky. 

První kapitola studie se zabývá odlišnostmi v sazbách DPH a jejich klady a zápory. 

Studie zaprvé poukazuje na fakt, že DPH je široce používaný daňový nástroj EU, a že celkové 

příjmy z DPH tvoří až 20 % z celkových daňových příjmů EU. Jako klad vidí při jednotné 

sazbě DPH její nenáročnou administrativu a umožnění zdanění všech druhů příjmů bez 

ohledu na jeho zdroj nebo zákonnost. 

Naproti tomu ekonomové tvrdí, že jednotná sazba daně není účinná a daňový systém 

musí být nerovnoměrný. Základním problémem je, že při zavedení jakékoliv daně dojde 

ke snižování ekonomického zájmu. Ať už je daň vybírána z příjmů osob, nebo z produkce. 

V obou případech se může stát, že lidé začnou upřednostňovat buďto svůj volný čas nebo 

sníží svou poptávku po dané produkci. 

Argumentem Copenhagen Economics A/S je, že při snížení sazby DPH, se sníží ceny 

výrobků a služeb a to povede k následnému zvýšení poptávky. Jako příklad uvádí, že sníží-li 

se sazba DPH o 10 % při ceně 100 € před zdaněním, pak cena zaplacena spotřebitelem dříve 

nebo později klesne o 10 € u většiny výrobků, to povede ke zvýšení poptávky a výrobci 

se budou snažit toto zvýšení uspokojit. Výroba a zaměstnanost se tudíž bude rozšiřovat, 

nicméně, ale síla, rychlost výroby a zaměstnanost se liší v různých odvětvích. 

Síla dopadu snížených sazeb DPH závisí na spotřebitelské reakci na snížené ceny. 

Pokud na snížení ceny reagují pouze slabě, tak se výroba a zaměstnanost výrazně nezvýší, ale 

reagují-li silně, tak se výroba a zaměstnanost může výrazně zvýšit. Pokud jde o výrobu 

náročnou na lidskou práci, tak se snížení sazby DPH o 10 %, může projevit ve zvýšení 

zaměstnanosti také o 10 %. 

Rychlost výroby a zaměstnanosti v reakci na snížení sazby DPH se výrazně liší mezi 

výrobními odvětvími, v závislosti na dostupných technologiích a na trhu práce. Může 
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se jednat o to, že je-li technologie kapitálově náročná, nebo je na trhu práce málo 

kvalifikovaných sil, tak se toto snížení projeví až se zpožděním. 

Pokud se členský stát rozhodne přijmout snížené sazby DPH v daných odvětvích, tak 

se má za to, že se jejich daňové příjmy výrazně sníží až o 8 %, tato ztráta může být 

kompenzována vyšší sazbou DPH na jiné zboží či služby nebo zvýšením zdanění příjmů osob. 

Snižuje-li členský stát EU sazbu DPH na určité zboží, narušuje tím fungování 

vnitřního trhu a to buď přeshraničním (spotřebitel se fyzicky přesune do jiného členského 

státu), nebo zásilkovým prodejem (spotřebitel použije prodej na dálku). Jedná se zejména 

o zboží s těmito vlastnostmi: 

 vysoká cena za jednotku hmotnosti či objemu 

 krátká doba trvanlivosti (při přepravě) 

 limitní kulturní specifičnost 

 vysoká spolehlivost značky (značkové zboží, kosmetika) 

Nicméně při snižování sazeb DPH u místně poskytovaných služeb se nezdá, že by 

bylo narušeno fungování vnitřního trhu. 

Jako klad studie vidí při cíleném snížení sazby zvýšení celkové produktivity a snížení 

strukturální nezaměstnanosti. Prvním argumentem je, že sníží-li se sazba například u odvětví 

s větším množstvím vedlejších aktivit, ovlivní se chování pracovníků, kteří do této doby 

preferovali svůj volný čas před prací. Druhý argument říká, že sníží-li se sazba u odvětví 

pro nekvalifikované pracovníky, může se snížit strukturální nezaměstnanost tím způsobem, že 

se tyto pracovní síly začnou najímat. Třetí upozorňuje na to, že nekvalifikované pracovní síly 

by se uplatnili při úklidech, mytí oken, opravách a údržbách, v restauracích a v kadeřnictví. 

Dále pak mohou majitelé těchto firem přesunout své aktivity z šedé ekonomiky do legální 

sféry, přiznávali by tudíž všechny své příjmy, pracovníci by zde pracovali legálně na základě 

pracovní smlouvy, tím by se jim mohly zvýšit příjmy čímž, by přispívali více do státního 

rozpočtu, měli by větší příjmy, které by mohli utrácet a tím, oživit ekonomiku dalšími 

nákupy, které si zatím dovolit nemohli. 

Jak využít průměrnou nepružnost pracovního trhu pro snížení strukturální 

nezaměstnanosti popisuje následující vyobrazení: 
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Obr. 3.1.1.: Průměrná nepružnost pracovního trhu ve vybraných členských státech EU 
5
 

 

Největší pozitivní vliv snížení sazby bude ve státech, kde se náklady na zvýšení 

poptávky po nekvalifikovaných pracovních silách vykompenzují snížením poptávky 

po pracovnících s vyšší kvalifikací. Jde o to, že zvýšení poptávky po pracovnících s mírou 

ve výši 90 % má větší vliv na zaměstnanost než snížení poptávky po pracovnících s mírou 

60 %. Krátkodobá poptávka po pracovní síle může být také posílena nižšími sazbami DPH. 

Dalším argumentem pro snížení sazby DPH je podpora rovnosti, toto snížení může 

vytvořit rovnější rozdělení příjmů a podporovat zvýšení spotřeby což povede ke zvýšení 

celkové efektivity. 

Druhá kapitola studie řeší ekonomické role, význam a přímý dopad diferencovaných 

sazeb DPH na průmysl. Jsou zde vysvětleny důvody, proč je systém DPH závislý i na dani 

z příjmů. Jak se zvýšení sazeb DPH promítne v ceně výrobků a služeb, jak se změní poptávka, 

produkce a zaměstnanost v daných společnostech a průmyslu. 

Snížení nebo zvýšení sazby DPH u určitého zboží či služby má značný dopad 

na odvětví. Změny DPH se musí plně promítnout ve spotřebitelských cenách, pomalejší 

promítnutí bude v odvětvích s kapitálovou náročností, kdy se musí firmy déle přizpůsobovat 

změnám v poptávce. Změna DPH se rychleji promítne do služeb pro domácnost, než 

u potravin, které jsou méně citlivé na cenové změny. Výrobci, ale nebudou rozšiřovat svou 

výrobu a snižovat nezaměstnanost, pokud bude poptávka klesat. 

Ponecháme-li stranou budoucí využití snížené sazby DPH, pak jejich aplikace již dnes 

významně snižuje příjmy z DPH. Daňová ztráta měřená jako podíl na hrubém domácím 

                                                 
5
 Zdroj: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/study_reduced_vat.

pdf str. 26 
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produktu (dále jen „HDP“) se pohybuje od více než 1,3 % HDP v Řecku, Polsku, Portugalsku, 

na Kypru a na Maltě, na méně než 0,1 % HDP v Dánsku a na Slovensku. U většiny vlád EU je 

třeba zlepšit ve veřejných financích řešení strukturálních deficitů, to lze vyřešit zvýšením 

sazeb u daní z příjmů, či zvýšením výdajů na výzkum a vývoj. 

Existuje dostatek důkazů, že nižší sazby DPH v určitých odvětvích sníží spotřebitelské 

ceny a následně zvýší poptávku, výrobu a zaměstnanost v těchto odvětvích. Otázkou je, jak 

moc a jak rychle. 

Změna sazeb DPH bude obecně následována odpovídající úpravou spotřebitelských 

cen. Celková DPH je pro každý produkt přímo úměrná, úrovni prodeje: takže pokud se sazba 

DPH sníží z např. 20 % na 15 %, tak platby DPH klesnou o 25 %. Jestliže jsou trhy 

charakterizovány jako dokonale konkurenční, tak budou mít motivaci získat podíl na trhu tím, 

že sníží ceny výrobků, aby z prodeje získali větší zisky. Tento proces se zastaví, když budou 

nadměrné zisky narušovat konkurenci schopnost. Empirické důkazy podporují závěr, že 

změna sazeb DPH je do značné míry přenesena na spotřebitele. Například zvýšení sazby DPH 

na periodika z 10 procentních bodů v roce 2002 vedla k růstu cen o 14 %, naproti tomu 

snížení sazby DPH na knihy ve Švédsku v roce 2001 na 19 procentních bodů vedlo k poklesu 

ceníkových cen o 12 %. Problémem, při nízkém snížení sazeb, však mohou být náklady 

vynaložené na přecenění a tudíž je celkový účinek nulový. 

Naopak například snížení sazby DPH z 25 % na 20 % vede k poklesu mezních 

nákladů ve výši téměř pěti procent, ale umožní to snížení nákladů na výrobu, které umožní 

zvýšení objemu produkce tím, že firmy obětují část své marže. Firmy budou raději držet 

základní kapitál a zaměstnanost na stejné úrovni, pokud neočekávají zvýšení poptávky. Jak 

rychle budou firmy reagovat na snížení sazeb DPH, popisuje následující vyobrazení: 
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Obr. 3.1.2.: Podíl produkce v důsledku reakce na změny cen v krátkodobém 

a dlouhodobém horizontu 
6
 

 

V odvětvích s vysokou kapitálovou náročností, je reakce zaměstnanosti ke snížení 

sazeb DPH pomalejší. Výroba elektřiny má zdaleka nejpomalejší reakci dopadu 

na zaměstnanost, větší než padesáti procentní nárůst zde byl až po jednom či dvou letech. 

Na druhém konci jsou kadeřnictví, kde byl tento nárůst také po jednom či dvou letech, ale 

více než devadesáti procentní, sektor má současně nejnižší náklady na nový pracovní poměr. 

Snížení cen v tomto odvětví například o procento vyvolá nárůst zaměstnanosti téměř o jedno 

procento. Oproti tomu ve výrobě elektřiny vyvolá nárůst zaměstnanosti o jen něco málo přes 

0,2 %. 

Následující kapitola studie se zabývá strukturálními účinky diferenciace sazeb DPH 

na národní úrovni. Účelem je objasnit, jaké konkrétní výhody lze získat selektivním snížením 

sazby DPH, a které dopady jsou pro dané odvětví a země nejlepší k posílení hospodářské 

a sociální výkonnosti. Zejména zkoumá, jak a kdy by selektivní snížení sazeb DPH: 

 zlepšilo hospodářskou účinnost, pokud jde o celkovou vyšší produktivitu anebo nižší 

strukturální nezaměstnanost, 

 dosáhlo majetkového cíle, jako je rovnoměrnější rozdělení příjmů, které často souvisí 

s podporou spotřeby určitého zboží považovaného za spotřebu, s vnitřní vysokou 

hodnotou (potraviny, vzdělání, kultura, zdravotnictví). 

                                                 
6
 Zdroj: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/study_reduced_vat.

pdf s. 44 
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Diferenciace sazeb DPH ovlivňuje celkový blahobyt spotřebitelů, produktivitu, 

strukturální nezaměstnanost, atd. Nejprve studie začala tím, jak změna sazby DPH narušuje 

výběr pro spotřebitele, a zda diferenciace sazeb DPH může být využívána ke zvýšení 

produktivity tím, že se domácnosti s nízkou produktivitou, stanou domácnostmi s vyšší 

produktivitou. A zdali se dá diferenciace sazby DPH využít k posunu poptávkové křivky 

k zaměstnancům s nízkou kvalifikací, kteří hledají obtížněji zaměstnaní. 

Prvním krokem vidí, zjednodušení konstrukce sazeb DPH, které může přispět 

ke snížení administrativních nákladů a ke zlepšení kvality právních předpisů, čímž se může 

zabránit šedé ekonomice. 

Pokud se sníží sazba DPH u místně poskytovaných služeb, tak se má za to, že se začne 

snižovat nezaměstnanost v tomto odvětví. Majitelé těchto podniků budou například využívat 

pracovníky s nízkou kvalifikací na úklidové práce či pomocné práce v kuchyni a u oprav. 

Tím, že budou tyto skupiny vydělávat, tak se o ně nebude muset stát „starat“ bude od nich 

získávat daň z příjmů fyzických osob a tyto skupiny budou moci své vydělané peníze utrácet. 

Další výhodou může býti to, že se tito majitelé přestanou chovat protiprávně a začnou 

přiznávat k dani z příjmu všechny své dosažené příjmy. 

Selektivní snížení sazby DPH může vést k posunu křivky poptávky od výše 

kvalifikovaných sil, k méně kvalifikovaným, jinak řečeno umožní provozovatelům platit vyšší 

mzdu za stejnou práci nebo najmout více pracovníků za stejnou mzdu. Poptávka po méně 

kvalifikovaných silách může vést ke zvýšení relativní i absolutní mzdy těmto pracovníkům. 

Poslední kapitola řeší rozpor mezi národními cíly a vnitřním trhem a celkovým 

shrnutím všech dosavadních poznatků. 

Rozdíly v sazbách DPH u přeshraničního prodeje nebo prodeje na dálku, jen málo kdy 

sníží náklady na výrobu. Toto se, ale nevztahuje na nákup nových vozů, motocyklů, lodí 

a letounů. Jako příklad přeshraničního prodeje uvedla rozdílné zdanění jídla v Nizozemí 

(tehdy 25 %) a Německu (tehdy 7 % nebo 16 %) v tomto případě, byla narušena hospodářská 

soutěž těmi spotřebiteli, kteří bydleli v pohraničí, a vyplatilo se jim zajet do Německa 

nakoupit levnější potraviny. 

Copenhagen Economics A/S provedla studii v sektoru pohostinství a zde je popis 

jejich výsledků: pokud dojde ke snížení sazby DPH u potravin, a u restaurací dojde ke snížení 

průměrných cen těchto služeb, pak poptávka po těchto službách vzroste. Lidé totiž začnou 

preferovat stravování v restauracích před stravováním doma. Protože se, ale jedná o místě 

poskytovanou službu, nenaruší se fungování vnitřního trhu. 
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Totéž platí pro poskytování služeb v rámci kadeřnických salonů a opraven obuvi či 

jízdních kol. 

Závěrem lze říci, že vyšší mzdy a nižší ceny by měly přinést zvýšení spotřeby v EU, 

která by vedla ke zvýšení poptávky po tomto zboží a těchto službách. Snížením sazeb DPH 

u těchto služeb, které jsou určeny pro místní trh, nepředstavují žádnou reálnou hrozbu 

pro fungování vnitřního trhu, ale naopak přesun těchto služeb může podpořit ekonomický 

růst, podpořit tvorbu nových pracovních míst a způsobit přesun těchto služeb z „šedé“ 

ekonomiky do legální sféry. [16] 

V následujícím roce provedla Evropská komise průzkum s cílem zjistit názor 

veřejnosti a firem na přezkum stávající legislativy týkající se snížené sazby DPH. 

Cílem Komise bylo zajistit rovné příležitosti pro členské státy, jakož i větší 

průhlednost, soudržnost a bezproblémové fungování vnitřního trhu, pokud jde o snížené sazby 

DPH u místně poskytovaných služeb, včetně služeb s vysokým podílem lidské práce 

a restauračních služeb. 

Díky výsledkům této studie byla dne 5. května 2009 schválena Směrnice 

Rady 2009/47/ES a následně implementována do legislativy většiny členských států EU. 

 

3.2. Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění 

Směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty 

Směrnice o společném systému DPH povoluje členským státům jednu nebo dvě 

snížené sazby DPH, které nesmí být nižší než 5 %, a které se vztahují pouze na omezený 

seznam dodání zboží a poskytování služeb. Pravidla pro uplatňování daňových sazeb 

členských státu EU vyplývají z Článku 93 až 130 a náležejících Příloh dané Směrnice. 

Dne 5. července 2007 předložila Komise Radě a Evropskému parlamentu sdělení, 

o jiných než základních sazbách DPH. Ve sdělení založeném na studii, kterou provedla 

společnost Copenhagen Economics A/S, Komise zastávala názor, že by nový právní rámec 

pro snížené sazby DPH měl racionalizovat a zjednodušit stávající systém této daně, aniž by 

byla vyloučena možnost poskytnout členským státům větší pružnost při přijímání snížených 

sazeb. Podle Komise je proto vhodné členským státům umožnit, aby uplatňovaly snížené 

sazby DPH u služeb s vysokým podílem lidské práce. 

Komise proto navrhovala zahrnout do Přílohy III všechny kategorie uvedené 

v Příloze IV, které jsou podle Článku 107 místními službami a pravděpodobně nenaruší 

hospodářskou soutěž, a rozšířit oblast působnosti snížených sazeb DPH rovněž na některé 
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další služby, které jsou vzhledem ke svým základním charakteristickým rysům místní povahy. 

Pravidla místa dodávky zajišťují zdaňování v místě spotřeby, nemohou být poskytovány 

na dálku, jsou určeny převážně pro konečné spotřebitele na místním trhu a dodavatel 

a zákazník se nacházejí v zeměpisně omezené oblasti. Navrhované změny Směrnice rovněž 

členským státům umožní uplatňovat snížené sazby DPH na renovaci a opravy s cílem zvýšit 

úsporu energie a energetickou účinnost. 

Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou se mění Směrnice 

2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty, tedy umožňuje všem státům 

EU, aby uplatňovaly snížené sazby daně u zboží a služeb uvedených v Přílohách III a IV 

Směrnice Rady 2006/112/ES. 

Příloha IV se tímto ruší, jelikož dochází k přesunu položek, uvedených pod bodem 4) 

z Přílohy IV do Přílohy III. 

Příloha III Směrnice Rady 2006/112/ES se mění tímto způsobem: 

1) Bod 6. se nahrazuje tímto: 

„6. dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči (včetně brožur, letáků a obdobných 

tiskovin, dětských obrázkových knížek, náčrtníků či omalovánek, hudebních partitur 

tištěných či psaných, zeměpisných, vodopisných nebo obdobných map), novin 

a časopisů, nejsou-li výlučně nebo převážně určeny k propagaci, včetně dodání 

na výpůjčku knihovnami;“. 

2) Vkládají se nové body, které znějí: 

„10a) renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, 

které tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby; 

10b) čištění oken a úklid v domácnostech;“. 

3) Vkládá se nový bod, který zní: 

„12a) restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání 

(alkoholických nebo nealkoholických) nápojů;“. 

4) Doplňují se nové body, které znějí: 

„19. drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu 

(včetně spravování a přešívání); 

20. domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, 

nemocné nebo postižené osoby); 

21. holičství a kadeřnictví.“ [12] 

Tato Směrnice byla schválena v době předsednictví ČR v Radě EU. Většina členských 

státu EU využila tuto možnost, a na vybrané zboží a služby uplatňuje sníženou sazbu daně, 
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bez časového omezení. ČR mohla v souladu s příslušnými Evropskými předpisy zařadit tyto 

služby do snížené sazby daně od 1. června 2009. 

 

3.3. „Copenhagen Economics Study“ v České republice 

Na bázi výsledků konzultací Evropské komise byly nalezeny poměrně nesporné 

ekonomické argumenty pro aplikaci snížených sazeb daně ve vybraných odvětvích, služeb 

s vysokým podílem lidské práce. 

V této souvislosti byla v ČR několikrát připravována novela zákona o DPH, která by 

umožňovala uplatňování snížené sazby daně u restauračních služeb, holičství a kadeřnictví, 

opraven obuvi a jízdních kol. Bohužel, ale prozatím nebyla v ČR postačující politická vůle 

tuto možnost aplikovat do naší národní legislativy. 

Jedním ze závažných důvodů proti schválení těchto změn o DPH bylo, že dopad této 

daňové úlevy není měřitelný. 

S účinností od 1. ledna 2012 jsou sazby daně u základní sazby daně 20 % a u snížené 

sazby daně 14 %. Tyto změny byly schváleny v rámci zákona č. 370/2011 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. 

Aktuálně jsou podle Přílohy č. 2 ZDPH zahrnuty do snížené sazby daně z výše 

uvedených, v tomto příspěvku diskutovaných služeb tyto konkrétní služby: 

o služby mytí oken prováděné v domácnostech, 

o služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech, 

o domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany, 

o opravy bytových domů dle § 48 ZDPH jsou ve snížené sazbě daně, nejsou tedy 

uvedeny v Příloze č. 2, ale snížené sazbě daně podléhají díky implementaci 

Směrnice Rady 2009/47/ES. 

Uvedená Směrnice 2009/47/ES byla schválena v době předsednictví České republiky 

v Radě Evropské unie, paradoxně nebyla dosud do národní legislativy v plné míře 

implementována. 

ČR měla původně v úmyslu tuto směrnici plně implementovat a v této souvislosti byl 

již dne 14. dubna 2009 předložen vládní návrh novely zákona o DPH, který byl v Poslanecké 

sněmovně projednáván jako sněmovní tisk 801. Avšak nebyl schválen ani ve třetím čtení. 

Jedním z důvodů zamítnutí této novely byl argument, že by schválení této novely 

způsobilo deficit veřejných rozpočtů ve výši 4 – 5 miliard Kč. Dalším argumentem proti 

schválení bylo, že dopad této daňové úlevy není měřitelný. 
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Zamítnutí této novely ovšem vyvolalo nesouhlasnou reakci ze strany některých 

poslanců a také především zástupců svazů provozovatelů uvedených služeb a vznikla snaha 

tyto změny znovu prosadit. 

Dne 8. prosince 2009 byl předložen návrh poslanců Vladimíra Šoltyse a dalších 

na opětovné schválení totožné novely zákona o DPH, který byl rozeslán poslancům jako 

sněmovní tisk 989. 

Dne 4. ledna 2010 vydala vláda k tomuto návrhu zákona stanovisko, ve kterém uvádí, 

že vzhledem k negativním dopadům na veřejné rozpočty požaduje v případě jeho schválení 

účinnost až od roku 2011. 

Zároveň poslanec Vladimír Šoltys přidal dne 9. prosince 2009 znění tohoto návrhu 

novely zákona o DPH jako pozměňovací návrh k návrhu novely zákona o daních z příjmů 

(sněmovní tisk 959/2), tento sněmovní tisk nebyl schválen ani ve třetím čtení. 

Do této doby však, ale uvedená novela bohužel nebyla implementována do národní 

legislativy. 

Oproti tomu je, ale výsledkem analýzy uvedené výše zjištění, že převod místně 

poskytovaných služeb ze základní do snížené sazby DPH by mohl způsobit výrazné snížení 

daňové povinnosti českých plátců daně. Tyto finanční prostředky by poskytovatelé uvedených 

služeb mohli využít pro rozvoj svého podnikání (nákup nových strojů, investování 

do výzkumu a vývoje nových technologií) nebo na mzdové náklady. V tomto důsledku by 

mohlo dojít k úsporám ve státním rozpočtu na podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky. 

Řada neplátců by začala zvažovat dobrovolnou registraci k DPH, aby mohli získávat finanční 

prostředky (v některých případech by vznikaly i nadměrné odpočty). Následně by při výběru 

dodavatelů svých vstupů zřejmě začali preferovat opět plátce. Z rozboru právního rámce 

České republiky v oblasti sazeb DPH vyplývá, že přesun uvedených služeb ze základní 

do snížené sazby daně je již delší dobu aktuální politickou debatou a je otázkou ke kterému 

dni a zda vůbec bude implementace příslušné Směrnice provedena. [4] 
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4. Analýza a výsledky dotazníkového šetření 

4.1. Studentská grantová soutěž – Specifický vysokoškolský výzkum 

Studentská grantová soutěž (dále jen „SGS“) podporuje projekty specifického 

vysokoškolského výzkumu. Účelová podpora je podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, poskytována z výdajů na výzkum a vývoj 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy formou dotace na základě rozhodnutí 

o poskytnutí podpory podle rozpočtových pravidel. Účelová podpora na specifický 

vysokoškolský výzkum může být poskytnuta pouze na způsobilé náklady, jde o takové 

náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být vynaloženy 

na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi. 

Cílem SGS je zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských 

a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Zvýšit 

kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména 

interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto 

oborech se zahraničím, podporovat publikování dosažených výsledků a zvýšit jejich 

vzdělanost. 

Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde je jeho 

školícím pracovištěm vysoká škola, nebo je jejím akademickým pracovníkem. Dalšími členy 

řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu 

nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo 

magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů 

řešitelského týmu. [19] 

V rámci SGS řešené v roce 2011, s názvem SP2011/126 „Kvantifikace dopadů 

využívání snížené sazby daně z přidané hodnoty u místně poskytovaných služeb na jejich 

poskytovatele“, byla má pozornost a pozornost Ing. Kateřiny Randové a Ing. Michala 

Krajňáka zaměřena na aspekty „Copenhagen Economics Study“ aplikované 

v Moravskoslezském kraji: Moravskoslezský kraj byl vybrán z důvodu umístění naší 

univerzity v tomto regionu. 

Předmětem výzkumu je vliv převedení místně poskytovaných služeb ze základní 

do snížené sazby daně z přidané hodnoty na výši daňové povinnosti vybraných plátců 

(restaurační služby, holičství a kadeřnictví, opravny jízdních kol a obuvi) Moravskoslezského 

kraje, poskytovatelů těchto služeb a analýza možností následného využití volných finančních 

prostředků plátců vzniklých v důsledku této případné legislativní změny. 
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Hlavním cílem uvedeného projektu je potvrdit nebo (částečně) vyvrátit závěry 

vybraných oblastí „Copenhagen Economics Study“ z roku 2007 a možnost měřitelnosti 

dopadu této daňové úlevy v podmínkách plátců daně v Moravskoslezském kraji. 

Průzkum byl prováděn mezi daňovými subjekty pomocí anonymního dotazníkového 

šetření. Celý dotazník i s úvodním listem je k prostudování v Příloze č. 1 a 2. Projekt 

koresponduje s diskuzí vyhlášenou Evropskou komisí v prosinci 2010 pod názvem „Zelená 

kniha o budoucnosti DPH, pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“. [7] 

Velikost vzorku základního souboru je stanovena způsobem zajišťujícím 

reprezentativnost dat nejen za soubor jako celek, ale i za jeho podskupiny. V případech, kdy 

je výzkum prováděn u institucí v rámci oblasti (region) je doporučena velikost vzorku 

200 – 500. Z tohoto důvodu bylo předběžně stanoveno pro účely našeho empirického 

výzkumu získat od respondentů 250 vyplněných dotazníků. 

Následně byla z dat Českého statistického úřadu zjištěna skutečná velikost každého 

podsouboru – tzn. restauračních služeb, holičství a kadeřnictví, opraven obuvi a opraven 

jízdních kol. Při zohlednění počtu poskytovatelů služeb je určen počet respondentů za každou 

skupinu základního souboru. Propočty ke stanovení velikosti vzorku zobrazuje následující 

tabulka: 

Tab. 4.1.1.: Propočty ke stanovení velikosti vzorku 
7
 

Základní soubor 13 472 100 % 250 dotazníků (100 %) 

Restaurační služby  8 658 64.27 % 161 

Holičství a kadeřnictví  4 515 33.51 % 84 

Opravny obuvi  122 0.91 % 2 

Opravny jízdních kol  177 1.31 % 3 

Výstupem SGS je nejen analýza souboru jako celku, ale i jeho čtyřech podskupin. 

Pro podrobnější analýzu podskupin nejsou dostatečně statisticky věrohodná data získaná 

od opraven obuvi a opraven jízdních kol. 

Jak uvádí Tab. 4.1.1., počet dotazovaných respondentů jsou jen dva, respektive tři. 

Data získaná od takového počtu respondentů nelze použít pro statistickou analýzu. 

Vypovídající způsobilost dat bude zajištěna, dojde-li ke splnění podmínek 

Moivre-Laplaceovy věty o konvergenci binomického rozdělení k normálnímu. Pravidlo je 

určeno vztahem (3). 

nP(1 – P) > 9                                                        (3) 

                                                 
7
 Zdroj: RANDOVÁ Kateřina a Michal KRAJŇÁK. Hypotheses Testing of Impacts of Reduced VAT Rates 

Application on Locally Supplied Services on their Providers in Accordance with the European Union Law 



46 

Pokud se počet respondentů u podskupin opravny obuvi a opravny kol rozšíří na 36, 

jak lze aplikací vztahu (3) dopočítat, tak bude možno analyzovat i tyto dvě podskupiny 

základního souboru. Za hodnotu P do vztahu (3) je dosazena 0.5. 

n0.5(1 - 0,5) > 9 

36 > 9 

Velikost vzorku základního souboru se úpravou zvýšila z 250 na 317 respondentů. 

Podrobnější struktura je obsažena v této tabulce: 

Tab. 4.1.2.: Určení základního souboru a velikosti vzorku 
8
 

Základní soubor Velikost vzorku 

Restaurační služby 161 

Holičství a kadeřnictví 84 

Opravna obuvi 36 

Opravna jízdních kol 36 

Celkem 317 

Velikost základního souboru tedy čítá 317 jednotek, velikost jednotlivých skupin 

základního souboru je stanovena dle vzájemného poměru provozovatelů restauračních služeb 

(161 jednotek), holičství a kadeřnictví (84 jednotek), opraven obuvi (36 jednotek) a opraven 

jízdních kol (36 jednotek). [6] 

V prvé řadě byli respondenti rozděleni do čtyř kategorií podle předmětu svého 

podnikání (restaurační služby, holičství a kadeřnictví, opravna obuvi, opravna jízdních kol). 

Následně byli rozděleni do dalších skupin dle umístění jejich provozovny. Konkrétně 

se jednalo o to, zdali jsou: z Ostravy, okresního města, obce do 100 tis. obyvatel, obce 

do 50 tis. obyvatel, obce do 10 tis. obyvatel, obce do 5 tis. obyvatel a následně byla-li jejich 

provozovna umístěna v centru nebo v okrajové části dané obce. 

Další otázka se týkala zdaňovacího období, za které byl dotazník vyplňován (buďto 

12. měsíc roku 2010 nebo 4. čtvrtletí roku 2010). 

Dotazník se dále zabýval skutečnými údaji plátce za zdaňovací období 4. čtvrtletí nebo 

prosinec roku 2010, a dále pak údaji plátcem předpokládané, pokud by došlo k přeřazení 

poskytovaných služeb ze základní do snížené sazby daně. Konkrétně šlo o tyto údaje: tržby 

bez DPH, náklady bez DPH, daň na výstupu v základní (20 %) a ve snížené (10 %) sazbě 

daně, daň na vstupu v základní (20 %) a ve snížené (10 %) sazbě daně, daňovou povinnost, 

obchodní přirážku, počet zaměstnanců a mzdové náklady. 

                                                 
8
 Zdroj: RANDOVÁ Kateřina a Michal KRAJŇÁK. Hypotheses Testing of Impacts of Reduced VAT Rates 

Application on Locally Supplied Services on their Providers in Accordance with the European Union Law 
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Dále následovala otázka, jestli by v případě legislativní změny snížili ceny, a pokud 

ano, tak o kolik procent. A jestli by v tomto případě očekávali zvýšení poptávky, a pokud ano, 

tak opět o kolik procent. 

Následující otázka se týkala využití volných finančních prostředků získaných touto 

legislativní změnou. Na výběr bylo z třinácti odpovědí, s tím, že dotazováni mohli, zaškrtnou 

více než jednu odpověď. První tři odpovědi se týkaly zaměstnanců (zdali by zvýšili počet 

zaměstnanců, a pokud ano tak o kolik, nebo jestli by zvýšili mzdy stávajícím zaměstnancům 

a pokud ano tak o kolik korun, anebo jestli by investovali peníze do jejich školení), další 

odpovědí byla možnost rozšíření sortimentu poskytovaných služeb, pátá odpověď se týkala 

rozšíření výrobních kapacit, šestá možná odpověď byla investování do hmotného majetku 

(konkrétně buďto do strojů, dopravních prostředků, technologií nebo do zcela jiného majetku, 

který ale měli dotazovaní uvést), další možnou odpovědí bylo zvýšení výplaty podílu na zisku 

společníkům nebo majiteli firmy, předposlední odpověď představovala možnost dotazového 

uvést jiného využití volných finančních prostředků a poslední odpověď zněla takto: volné 

finanční prostředky by naší firmě (provozovně) v tomto důsledku nevznikly. 

Poslední bod dotazníku se týkal rizikových faktorů, které měli korespondenti seřadit 

dle pořadí 1 – 6 (s tím, že 1 = nejvýznamnější rizikový faktor, 6 = nejméně významný 

rizikový faktor). Námi určené rizikové faktory byly: konkurence, předpokládaná doba 

návratnosti investičních prostředků, platební neschopnost, udržení stávajícího stavu tržeb, 

nebo zvýšení tržeb, zvýšení nákladů na suroviny a kvalita a spolehlivost zaměstnanců. 

 

4.2. Analýza a výsledky dotazníkového šetření v Moravskoslezském kraji 

4.2.1. Analýza a výsledky dotazníkové šetření u restauračních služeb 

Prvním ukazatelem dotazníkového šetření bylo umístění provozovny, následující graf 

detailně popisuje, ve které lokalitě se nachází daná provozovna a kolik respondentů z oblasti 

restauračních služeb v dané lokalitě vykonávající svou činnost vyplnilo námi vytvořený 

dotazník. 
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Graf 4.2.1.1.: Umístění provozovny a počet respondentů v dané lokalitě 
9
 

 

Jak je z grafu patrné, tak největší zastoupení respondentů restauračních služeb bylo 

v Ostravě, konkrétně v jejich okrajových částech. Druhou největší skupinu těchto respondentů 

tvořilo s počtem 21 vyplněných dotazníků okrajové části okresních měst. 

Dalším hodnotícím kritériem byla otázka týkající se snížení průměrných cen jimi 

poskytovaných služeb v případě přeřazení těchto služeb do snížené sazby DPH. Jak 

respondenti odpovídali, zaznamenává Graf 4.2.1.2.: 

Graf 4.2.1.2.: Snížení průměrných cen u restauračních služeb 
10

 

 

Z grafu můžeme stanovit, že ze 161 dotázaných respondentů restauračních služeb, by 

69 (což přestavuje asi 43 %) z nich bylo ochotno snížit průměrné ceny těchto služeb. 

Následně měli majitelé restauračních zařízení procentuálně vyjádřit, o kolik by byli 

ochotni snížit své průměrné ceny. Jejich odpovědi zaznamenává Graf 4.2.1.3.: 

 

                                                 
9
 Zdroj: Vlastní výzkum 

10
 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.1.3.: Procentuální vyjádření snížení průměrných cen u restauračních služeb 
11

 

 

Pokud by majitelé restauračních zařízení snižovali průměrné ceny tak nejčastěji 

o 2 %, o 5 % nebo o 10 %. Jednotlivé odpovědi jsou zaznamenány v Příloze č. 3. 

Dalším atributem vážícím se na snížení průměrných cen, bylo možné očekávání 

zvýšení poptávky po restauračních službách. A o kolik procent by toto zvýšení poptávky 

očekávali. Níže uvedené grafy zaznamenávají, odpovědi dotazovaných plátců daně. 

Graf 4.2.1.4.: Očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen u restauračních 

služeb 
12

 

 

Ze 161 dotázaných by očekávalo zvýšení poptávky po svých službách a produktech 77 

z nich, zbylých 84 plátců by zvýšení poptávky neočekávalo. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Zdroj: Vlastní výzkum 
12

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.1.5.: Procentuální vyjádření očekávání zvýšení poptávky při snížení 

průměrných cen u restauračních služeb 
13

 

 

Respondenti by očekávali zvýšení poptávky nejčastěji ve výši 10 %. Druhým a třetím 

nejočekávanějším procentuálním zvýšením poptávky bylo o 5 % a o 15 %, méně často by 

očekávali zvýšení poptávky o 20 %. Jednotlivé odpovědi respondentů jsou zaznamenány 

v Příloze č. 4. 

Další zásadní otázkou v dotazníku bylo, jak by plátci daně využili volné finanční 

prostředky, pokud by jim v důsledku změny legislativní úpravy DPH vznikly. V grafu 

pod textem nalezneme podrobný popis jejich odpovědí. 

                                                 
13

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.1.6.: Využití volných finančních prostředků u restauračních služeb 
14

 

 

Pouze čtyřem plátcům daně, by nevznikly volné finanční prostředky v důsledku této 

legislativní úpravy DPH. Naproti tomu ostatním dotázaným by finanční prostředky vznikly 

a nejčastěji by je využili k investování do hmotného majetku, konkrétně do nákupu nových 

strojů či technologií. Někteří plátci daně by v hojné míře zvýšily mzdy stávajícím 

zaměstnancům či zvýšili podíly na zisku společníkům nebo majiteli firmy, zaplatili by školení 

zaměstnancům nebo by přijali nové zaměstnance. 

 

4.2.2. Analýza a výsledky dotazníkové šetření u holičství a kadeřnictví 

Další skupinou dotazovaných byly holičství a kadeřnictví. Dle údajů z Českého 

statistického úřadu, byl jejich počet stanoven na 84. V následujícím grafu je objasněno 

jednotlivé umístění provozoven v daných oblastech a počet dotazovaných. 

 

                                                 
14

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.2.1.: Umístění provozovny a počet respondentů v dané lokalitě 
15

 

 

Nejvíce respondentů holičských a kadeřnických služeb bylo v centrech obcí 

do 100 000 obyvatel. Druhé a třetí místo zaujímá město Ostrava s celkovými dvaadvaceti 

dotazovanými. 

Plátci daně holičských a kadeřnických služeb, na otázku zdali by snížily průměrné 

ceny, dopovídali tak, jak je uvedeno v následujícím grafu: 

Graf 4.2.2.2.: Snížení průměrných cen u holičství a kadeřnictví 
16

 

 

Ochota snížit průměrné ceny služeb není ani u holičských a kadeřnických služeb 

vysoká, z 84 dotázaných by jich pouze 32 (což přestavuje necelých 40 %) bylo svolných 

ke snížení průměrných cen. 

Další graf procentuálně vyjadřuje snížení průměrných cen, a to tím způsobem o kolik 

procent by byli majitelé holičství a kadeřenictví ochotni snížit své průměrné ceny. 

                                                 
15

 Zdroj: Vlastní výzkum 
16

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.2.3.: Procentuální vyjádření snížení průměrných cen u holičství a kadeřnictví 
17

 

 

Nejmenší hodnotou snížení cen jsou 2 %, nejvyšší 20 %, nejčastější procentuální 

snížení cen by bylo o 5 % nebo 10 %. Detailní odpovědi jsou v Příloze č. 5. 

Pokud by už byli poplatníci daně ochotní snížit průměrné ceny, tak jejich očekávání 

zvýšení poptávky je popsáno v následujícím grafu: 

Graf 4.2.2.4.: Očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen u holičství a 

kadeřnictví 
18

 

 

Zvýšení poptávky by očekávalo pouhých 30 (což představuje asi 36%) z 84 

dotazovaných respondentů. 

Pokud by už poplatníci daně očekávali zvýšení poptávky, tak její procentuální 

vyjádření charakterizuje následující graf: 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
18

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.2.5.: Procentuální vyjádření očekávání zvýšení poptávky při snížení 

průměrných cen u holičství a kadeřnictví 
19

 

 

Procentuálně by nejčastěji dotazovaní holičství a kadeřnictví očekávali zvýšení 

poptávky o 5 % nebo 10 %, dále pak o 2 %, 30 % nebo 50 %. Jednotlivé odpovědi jsou 

znázorněny v Příloze č. 6. 

I tato podskupina byla dotázána jak by v rámci legislativní změny využila své volné 

finanční prostředky, pokud by jí vznikly. Tuto otázku zodpovídá Graf 4.2.2.6.: 

                                                 
19

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.2.6.: Využití volných finančních prostředků u holičství a kadeřnictví 
20

 

 

Z 84 dotázaných by osmi z nich volné finanční prostředky nevznikly a jejich daňová 

povinnost by byla stejná jako před možnou legislativní úpravou. Ostatní plátci daně, kterým 

by volné finanční prostředky vzniky by je nejčastěji využili pro vlastní zvýšení podílu 

na zisku, čímž by zvýšili svůj zdanitelný příjem, který by zdanili v rámci daňového přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob. Nebo by takto nabyté volné finanční prostředky investovali 

do hmotného majetku, nejčastěji do strojů, čímž by posílili koloběh peněž v ekonomice. 

Dvanáct z nich by svým zaměstnancům zvýšilo stávající mzdy, čtrnáct z nich by svým 

zaměstnancům zajistilo školení a čtyři z nich by byli ochotní příjmout nové zaměstnance. 

 

4.2.3. Analýza a výsledky dotazníkové šetření u opraven obuvi 

Předposlední dotazovanou podskupinou byly opravny obuvi. Jejich počet byl určen 

na 36 dotazovaných. Jejich jednotlivé zastoupení v daných městech a obcích znázorňuje tento 

graf: 

                                                 
20

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.3.1.: Umístění provozovny a počet respondentů v dané lokalitě 
21

 

 

Tato oblast byla více méně zastoupena rovnoměrně, největší počet dotazovaných bylo 

z okrajových částí města Ostravy. A naopak s nejmenším počtem dotazovaných pouhým 

jedním majitelem opravny obuvi byl v okrajové části obce do 10 000 obyvatel. 

I dotazováni opraven obuvi odpovídali na otázku, zdali by snížili své průměrné ceny, 

kdyby došlo k přeřazení jejich služeb ze základní sazby daně do snížené. Jejich odpovědi jsou 

zaznamenány v Grafu 4.2.3.2.: 

Graf 4.2.3.2.: Snížení průměrných u opraven obuvi 
22

 

 

Ochota snižovat průměrné ceny výrobků a služeb je třetinová. Z 36 dotázaných by 

průměrné ceny snížilo jen 12 z nich. 

O kolik by byli plátci daně ochotní snížit své průměrné ceny, zobrazuje Graf 4.2.3.3.: 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
22

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.3.3.: Procentuální vyjádření snížení průměrných cen u opraven obuvi 
23

 

 

Své průměrné ceny by snížili o 5 % nebo o 10 %. Nejmenší hodnotou snížení 

průměrných cen by byly 2 % a největší 40 %. Detailní odpovědi jsou zaznamenány 

v Příloze č. 7. 

Pokud by došlo ke snížení průměrných cen díky legislativní změně sazeb DPH, tak by 

z 36 dotázaných očekávalo zvýšení poptávky podle Grafu 4.2.3.4.: 

Graf 4.2.3.4.: Očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen u opraven 

obuvi
 
 
24

 

 

Zvýšení poptávky po svých službách by očekávalo pouze 10 z nich. Většina 

se příkláněla spíše k odpovědi ne. Toto může být způsobeno probíhající finanční krizí, která 

vyvolává pocit opatrnosti. 

O kolik procent by jednotliví plátci daně očekváli zvýšení své poptávky je zobrazeno 

v následujícím grafu: 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
24

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.3.5.: Procentuální vyjádření očekávání zvýšení poptávky při snížení 

průměrných cen u opraven obuvi 
25

 

 

Pokud by dotazováni očekávávali zvýšení poptávky tak nejčastěji o 10 procentrních 

bodů. Jednotlivé odpovědi dotazovaných jsou v Příloze č. 8. 

I daňový poplatníci z řad opravářů obuvi by ve většině případů mohli využit volné 

finanční prostředky, které by jim vznikli při přeřazení jejich služeb ze základní do snížené 

sazby DPH. Jejich odpovědi jsou znározněny v Grafu 4.2.3.6.: 

                                                 
25

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.3.6.: Využití volných finanční prostředku u opraven obuvi 
26

 

 

Volné finanční prostědky by nevznikli pěti dotazovaným. Těm, kterým by volné 

peněžní prostředky vznikly, by je nejvíce využili tímto způsobem: zvýšili by si vlastní výplatu 

a tudíž by měli větší příjmy z podnikatelské činnosti. Další by takto získané finanční 

prostředky investovali do hmotného majetku. Dalších pět by zvýšilo mzdy svým stávajícím 

zaměstnancům, další by je nechali vyškolit. A u jednoho z nich by se snížila nezaměstnanost 

přijetím další pracovní síly. 

 

4.2.4. Analýza a výsledky dotazníkové šetření u opraven jízdních kol 

Poslední zkoumanou podskupinou byly opravny jízdních kol. Umístění provozovny 

a počet respondentů v dané lokalitě ztvárňuje Graf 4.2.4.1.: 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.4.1.: Umístění provozovny a počet respondentů v dané lokalitě 
27

 

 

Počet dotazovaných byl určen na 36 majitelů opraven jízdních kol. Největší zastoupení 

bylo v centrech obcí do 100 000 obyvatel. Jedinými lokalitami, ve kterých se nám nepodařilo 

získat, ani jeden vyplněný dotazník,byly okrajové části obcí do 5 000 obyvatel. 

I majitelům opraven jízdních kol byla položena otázka, zdali by snížili průměrné ceny 

svých služeb, pokud by byly převedeny ze základní do snížené sazby DPH. Jejich odpovědi 

jsou vyobrazeny v následujícím grafu: 

Graf 4.2.4.2.: Snížení průměrných cen u opraven jízdních kol 
28

 

 

Z třiceti šesti dotázaných by patnáct z nich bylo ochotno snížit své průměrné ceny. 

Většina dotazovaných, která představuje dvacet jedna dotázaných by své průměrné ceny 

nesnížila. 

O kolik procentních bodů přesně by své průměrné ceny snížili znázorňuje tento graf: 

 

                                                 
27

 Zdroj: Vlastní výzkum 
28

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.4.3.: Procentuální vyjádření snížení průměrných cen u opraven jízdních kol 
29

 

 

Nejvíce zaznamenanými odpovědmi byly o 5 % nebo o 10 %, dále pak i o 20 %. 

Všechny odpovědi jsou znázorněny v Příloze č. 9. 

Jejich následné očekávání zvýšení poptávky po jejich službách zaznamenává 

Graf 4.2.4.4.: 

Graf 4.2.4.4.: Očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen u opraven 

jízdních kol 
30

 

 

Zvýšení poptávky by opět očekávalo patnáct plátců daně. 

Jaké by pak očekávali zvýšení poptávky po jejich výrobních a službách je zachyceno 

v tomto grafu: 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.4.5.: Procentuální vyjádření očekávání zvýšení poptávky při snížení 

průměrných cen u opraven jízdních kol 
31

 

 

Jejich ochota snížit průměrné ceny by byla nejvíce o 5 % o 10 %, ale i o 30 % a 50 %. 

Veškeré odpovědi jsou vyobrazeny v Příloze č. 10. 

Při změně legislativního ustanovení týkajícího se sazeb DPH, by plátcům daně z řad 

opraven jízdních kol, mohly vzniknou volné finanční prostředky. Jak by je využili znázorňuje 

následující graf: 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.4.6.: Využití volných finančních prostředků u opraven jízdních kol 
32

 

 

Nejvíce by stejně jako u holičství a kadeřnictví a u opraven obuvi volné finanční 

prostředky využili tím způsobem, že by si zvýšili vlastní příjmy, čímž by do státního rozpočtu 

přispěli při ročním zúčtování vyšší daní z příjmů fyzických osob. Druhým nejčastějším 

využitím by bylo investování do hmotného majetku, konkrétně do strojů a technologií. Pět 

z nich by nechalo školit své zaměstnance, sedm z nich by zvýšilo mzdy stávajícím 

zaměstnancům a čtyři z nich by byli ochotni přijmout nové pracovníky. 

 

4.2.5. Analýza a výsledky dotazníkové šetření celku 

Tato podkapitola se zabývá celkovou analýzou všech shromážděných dotazníků. 

V dotazníku bylo na výběr zvolení předmětu podnikání z těchto možností: restaurační služby, 

holičství a kadeřnictví, opravny obuvi a opravny jízdních kol. První graf znázorňuje počet 

respondentů dle jejich předmětu podnikání. 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.5.1.: Předmět podnikání a počet respondentů 
33

 

 

Z grafu je jasně vidět, že největší zastoupení respondentů bylo u restauračních služeb, 

zde byla dle Českého statistického úřadu určena velikost vzorku na 161 respondentů, druhým 

větším zastoupením v počtu 84 byly holičství a kadeřnictví. Poslední určená velikost vzorku 

byla pro opravny obuvi i jízdních kol stanovena na stejnou výši 36. 

Dalším rozlišujícím faktorem bylo umístění dané provozovny. Na výběr bylo 

z dvanácti možných variant, konkrétně jimy byly tyto: Ostrava – centrum obce, 

Ostrava – okrajová část obce, okresní město – centrum obce, okresní město – okrajová část 

obce, obec do 100 000 obyvatel – centrum obce, obec do 100 000 obyvatel – okrajová část 

obce, obec do 50 000 obyvatel – centrum obce, obec do 50 000 – okrajová část obce, obec 

do 10 000 obyvatel – centrum obce, obec do 10 000 obyvatel – okrajová část obce, obec 

do 5 000 obyvatel – centrum obce a obec do 5 000 obyvatel – okrajová část obce. 

Množství respondentů a umístění jejich provozovny nalezneme v Grafu 4.2.5.2.: 

                                                 
33

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.5.2.: Umístění provozovny a počet respondentů v dané lokalitě 
34

 

 

Z celkového počtu 317 dotazník, byla nejvýznamnější část dotazníků sesbírána jak 

z centra, tak i z okrajových částí města Ostravy, v ostatním obcích a městech bylo sesbíráno 

poměrně stejné množství dotazníků. 

Všichni zúčastnění anonymního dotazníkového šetření odpovídali na otázku, zdali by 

v důsledku legislativní změny přeřazení těchto služeb ze základní do snížené sazby DPH 

snížili průměrné ceny svých služeb. V důsledku této změny by většině dotazovaným vznikly 

volné finanční prostředky. Jejich odpovědi znázorňuje následující graf: 

Graf 4.2.5.3.: Snížení průměrných cen celku 
35

 

 

Vlivem nižší sazby daně by ze všech 317 dotázaných své průměrné ceny snížilo 

pouhých 128 z nich, což činní asi 41 %. U těch provozovatelů služeb, kteří by své průměrné 

                                                 
34

 Zdroj: Vlastní výzkum 
35

 Zdroj: Vlastní výzkum 
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ceny snížily, by v prvním kroku došlo k růstu tržeb, protože v důsledku snížení cen lze 

očekávat nárůst poptávky po těchto službách a produktech, který dále vyústí ke zvýšení 

produkce a nakonec k ekonomickému rozvoji poskytovatelů těchto služeb. 

Ochota snižovat ceny sice není zdaleka nejvyšší, ale pokud by se už provozovatelé 

služeb s vysokým podílem lidské práce uchýlili ke snižování cen, pak jsou jejich odpovědi 

zaznamenány v Grafu 4.2.5.4.: 

Graf 4.2.5.4.: Procentuální vyjádření snížení průměrných cen celku 
36

 

 

Nejčastěji by poplatníci daně snížili své průměrné ceny buďto o 5 % nebo 10 %. Ti 

z nich, kteří by své průměrné ceny snížili o méně procentních bodů, by takto získané volné 

finanční prostředky nejpravděpodobněji využili i jiným způsobem, než k tomuto dotování. 

Byli zde, ale i tací, kteří by své průměrné ceny snížili i o více než 10 %, například 

o 20 % či jeden odvážlivý plátce daně by byl ochoten snížit své průměrné ceny i o 40 %. 

Individuální odpovědi těchto plátců daně jsou znázorněny v Příloze č. 11. 

Snížení cen by následně vyústilo v očekávání zvýšení poptávky po těchto výrobcích 

a službách. Jak odpovídali dotazování je znázorněno v následujícím grafu: 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.5.5.: Očekávání zvýšení poptávky při snížení průměrných cen celku 
37

 

 

Ze všech dotázaných, by očekávalo zvýšení poptávky jen 132 z nich což představuje 

asi 42 %. K tomuto vývoji situace byli dotazování spíše skeptičtí, jejich úsudek může 

ovlivňovat i probíhající finanční krize. 

Jejich jednotlivé procentuální vyjádření těchto očekávání je znázorněno v tomto grafu: 

Graf 4.2.5.6.: Procentuální vyjádření očekávání zvýšení poptávky při snížení 

průměrných cen celku 
38

 

 

Nejvíce by plátci daně při snížení svých průměrných cen očekávali nárust poptávky 

o 10 %, dále pak o 5 %, o 15 % a o 20 %. V menší míře by očekávali zvýšení poptávky o 2 %, 

20 %, 30 % a o 50 %. Jednotlivé odpovědi všech dotázaných jsou vyzobrazeny 

v Příloze č. 12. 

Všichni zůčastnění na dotazníkovém šetření odpovídali na otázku, jak by využili nově 

vzniklé volné finanční prostředky, pokud by jim v důsledku změny legislativy vznikly. Jejich 

odpovědi jsou znározorněny v následujícím grafu: 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
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 Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graf 4.2.5.7.: Využití volných finančních prostředků celku 
39

 

 

Jak je patrné z odpovědí o snížení průměrných cen, tak by všichni plátci daně nebyli 

ochotni snížit své průměrné ceny, tudíž by volné finanční prostředky vzniklé možnou 

legislativní změnou využili jiným způsobem. 

Pouhým devatenácti z třista sedmnácti dotazovaným by volné finanční prostředky 

nevznikly, jejich daňová povinnost by byla stejná, jako byla v dané chvíli (jde o rok 2011), 

tudíž by u nich legislativní úprava nebyla efektivní. 

Všichni dotázaní, kterým by volné finanční prostředky vznikly, by je nejčastěji využili 

k investici do hmotného majetku ve formě nákupu nových strojů a do nových technologií 

čímž by se jim v budoucnu snížily náklady a tím by zefektivnili svou výrobu. Což může 

zapříčinit snížení průměrných cen a zvýšení poptávky po těchto výrobcích a službách. Dalším 
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kladem by u tohoto využití bylo oživení ekonomiky v tom smyslu, že by své peníze vložili 

do hospodářského koloběhu. 

Dále by často takto získané volné finanční prostřeky využili ke zvýšení podílu 

na zisku společníkům či majiteli firmy, z čehož je patrné, že by řada respondentů takto 

získané finanční postředky využila pro svou vlastní potřebu a zvýšila si tím své příjmy 

z podnikatelské činnosti. 

Část respondentů přesně 34, by byla ochotna příjmout nové zaměstnance. Vykazují při 

tom, ale velkou obezřetnost, což může být zapříčiněno probíhající ekonomickou krizí. Naproti 

tomu by 71 z 317 bylo ochotno zvýšit mzdy stávajícím zaměstnancům, což by se projevilo 

v jejich vyšším odvodu daně z příjmů fyzických osob, dle § 6 zákona o daních z příjmů. 

A to by mělo za následek větší ochotu utrácet a tím by se opět podpořil hospodářský koloběh. 

Další dotazováni by byli ochotni financovat svým zaměstnancům školení k lepšímu výkonu 

jejich práce. Přesně jak tvrdí „Copenhagen Economics Study“. 

Někteří z dotazovaných by chtěli rozšířit jak sortiment poskytovaných služeb tak 

i rozšířit své stávající výrobní kapacity, což by v budoucnu nejpravděpodobněji vyústilo 

k přijetí další pracovní síly. 

Většina respondentů by sice nesnížila své průměrné ceny, ale takto uspořené peníze by 

investovali ke zvýšení vlastní efektivnosti a k ekonomickému růstu. 

Výsledky analýzy dokazují, že by změna ze základní na sníženou sazbu DPH u služeb 

s vysokým podílem lidské práce, podněcovala ke zlepšení postavení těchto poskytovatelů 

služeb na trhu, k následnému snížení cen a rozvoji jejich aktivit. Toto by pozitivně ovlivnilo 

jak poskytovatele těchto služeb, tak i jejich zákazníky odebírající jejich výrobky či služby. 
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo nastínit problematiku daně z přidané hodnoty včetně 

praktického uplatnění snížených sazeb daně u služeb s vysokým podílem lidské práce v rámci 

dotazníkového šetření. Hlavním cílem bylo potvrdit či vyvrátit závěry „Copenhagen 

Economics Study“ z roku 2007 v porovnání se současnými podmínkami provozovatelů těchto 

služeb Moravskoslezského kraje. 

První kapitola se zabývala vymezením základních pojmů z oblasti daně z přidané 

hodnoty, informacemi o výši sazeb daně v EU a jejich vývoj v ČR, legislativní úpravou DPH 

v ČR i v EU a popis Směrnice Rady 2006/112/ES. 

V druhé části je představena společnost Copenhagen Economics A/S a analyzována 

studie „Copenhagen Economics Study“, konkrétně její závěry, které umožnily následné přijetí 

Směrnice Rady 2009/47/ES, která umožnila tyto sazby implementovat do národních 

legislativ. Dále také vývoj této legislativní úpravy v ČR, která bohužel do dnešní doby nebyla 

schválena. 

Poslední kapitola byla věnována výsledkům dotazníkového šetření, prováděného 

v rámci Studentské grantové soutěže v Moravskoslezském kraji u provozovatelů restaurací 

a pohostinství, holičství a kadeřnictví, opraven obuvi a jízdních kol. 

Z výzkumu vyplývá, že ochota dotazovaných snižovat ceny není tak vysoká, ale tento 

fakt může být zapříčiněn probíhající ekonomickou krizí. Naproti tomu, se shodují v tom, že 

by dotazovaní byli ochotni přijmout nové zaměstnance, čímž by se snížila nezaměstnanost. 

Nebo těm stávajícím zvýšit mzdy, čímž by se zvýšily příjmy do státního rozpočtu. Dalším 

významným aspektem by bylo zvyšování vlastních příjmů majitelů těchto firem, což by opět 

zvýšilo příjmy do státního rozpočtu. Dotazovaní by byli také ochotni nakupovat nové stroje či 

investovat do výzkumu a vývoje nových technologií, tím by snižovali své náklady, zvyšovali 

svou efektivitu a posílili by ekonomiku formou hospodářského koloběhu. 

K otázce, jaký je můj osobní názor, zda v České republice přeřadit tyto služby 

do snížené sazby daně nemohu objektivně říci, zdali by se všechny předpoklady „Copenhagen 

Economics Study“ naplnily, ale mohu říci, že i kdyby se snížila nezaměstnanost nepatrně, tak 

se tento vývoj promítne ve státním rozpočtu, protože by stát nemusel vynakládat tolik 

prostředků na nezaměstnané (nemusel by za ně platit sociální pojištění, zdravotní pojištění a 

vyplácet jim podporu v nezaměstnanosti), od nově zaměstnaných by navíc získával zálohy na 

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. 
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Myslím si, že snížení sazeb daně z přidané hodnoty může být lékem na probíhající 

ekonomickou krizi, protože v případě snížení cen lidé začnou více využívat těchto služeb, 

budou zvyšovat poptávku po těchto službách, což bude firmám zvyšovat zisky, tím budou 

do státního rozpočtu odvádět vyšší daně z příjmů. Vzniklé volné finanční prostředky budou 

buďto využívat k přijímání nových zaměstnanců, ke zvyšování mezd těm stávajícím nebo 

k nákupům, což následně oživí ekonomiku. Těm, kterým se zvýší mzda nebo ti, kteří budou 

nově zaměstnáni, budou mít příjmy, které budou ochotni utrácet a tím posílí naši ekonomiku. 
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