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1 Úvod 

Pokud se zmíní pojem daň, jen těžko se lze setkat dle Vančurová a kol. (2010) 

s člověkem, který by o tomto pojmu ještě neslyšel. Daně mají v různých podobách stejně 

dlouhou historii jako stát a lidé je odvádějí od nepaměti. Obecně dle Široký a kol. (2008) 

daň představuje povinnou, zákonem předem stanovenou částku, pomocí které se na 

nenávratném principu odebírá část důchodu subjektům dani podléhajícím. Daň je tedy 

příjmem veřejných rozpočtů.  

 

V rámci státu se neuplatňuje pouze jedna daň, ale celý soubor daní, který tvoří 

daňový systém státu. Daně lze členit dle různých hledisek a jedním dle Kubátová (2010) z 

primárních je rozdělení daní dle jejich vazby na důchod poplatníka. V případě toho členění 

se dělí daně na daně přímé a daně nepřímé. Přímé daně jsou poplatníkovi stanoveny na 

základě jeho důchodu či majetku a nelze je přenést na jiné subjekty, zatím co nepřímé daně 

jsou placeny a vybírány v cenách zboží či služeb a nerespektují důchodovou situaci 

poplatníka.  

 

Daně jsou velmi důležitým zdrojem příjmů do veřejných rozpočtů a je tedy nutné 

sledovat, jaký mají jejich případně změny dopad, a to nejen na samotnou výši příjmů do 

veřejného rozpočtu, ale zejména na subjekty, které daním podléhají. U subjektů je nutné 

dbát na přiměřenou výši daňového zatížení, přičemž toto může kolidovat s cílem zajistit 

dostatečné příjmy do veřejných rozpočtů. 

 

Cílem této práce je provést analýzu změn vybraných parametrů osobní důchodové 

daně a daní ze spotřeby, tj. daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, na daňové zatížení 

vybraných poplatníků. Vliv energetických daní nebude v rámci této práce testován. Dopad 

změn je analyzován u poplatníků s příjmy pouze ze závislé činnosti, přičemž změny 

vybraných parametrů zvolených daní jsou posuzovány za období let 2004 až 2010.  

 

V teoretické části této práce je charakterizována osobní důchodová daň a daně ze 

spotřeby. Obecně je popsán pojem daň včetně její obecné klasifikace. Dále je 

charakterizována osobní důchodová daň a daně ze spotřeby včetně principů jejich 

konstrukce. V této části práce jsou také vymezeny pojmy u vybraných daní dle platné 
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legislativy k 1. lednu 2012, pokud není v textu uvedeno jinak. U osobní důchodové daně 

jsou vymezeny případně pojmy, jako daňový subjekt, objekt daně, předmět daně, 

nezdanitelné části základu daně a slevy na daň, základ daně a sazba daně. U daní ze 

spotřeby, tedy daně z přidané hodnoty a spotřebních daní, jejichž vybrané změny jsou 

v rámci této práce testovány, jsou případně vymezeny pojmy dle platné legislativy, jako 

daňový subjekt, předmět daně, základ daně či sazba daně. V rámci této části práce jsou 

charakterizovány i vybrané ukazatele míry daňového zatížení.  

 

Data vstupující do výpočtů v rámci celé této práce jsou skutečná data získána ze 

statistických  šetření Českého statistického úřadu. Data se týkají zejména počtů členů 

testovaných domácností, výše jejich příjmů ze závislé činnosti, kdy je abstrahováno od 

jejich případných dalších příjmů včetně sociálních dávek a výše jednotlivých spotřebních 

vydání těchto domácností.  

 

V praktické části jsou charakterizováni testovaní poplatníci, u kterých jsou 

analyzovány dopady vybraných legislativních úprav u osobní důchodové daně a zvolených 

daní ze spotřeby. Dále je vyčíslena samotná daňová povinnost osobní důchodové daně 

z příjmů ze závislé činnosti, které jsou v rámci této práce testovány, u vybraných 

poplatníků ve sledovaných letech včetně analýzy dopadu sledovaných legislativních úprav. 

Dalším krokem v praktické části této práce je sledování vývoje spotřebních vydání ve 

zvoleném období u testovaných poplatníků s ohledem na vybrané legislativní úpravy 

v oblasti daní ze spotřeby, tedy daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Dopad všech 

testovaných legislativních úprav v oblasti osobní důchodové daně a daní ze spotřeby u 

vybraných poplatníků je vyjádřen pomocí sledování vývoje poměru zaplacených částek na 

příslušnou daň vzhledem k příjmům v každém jednom testovaném roce. 
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2 Charakteristika osobní důchodové daně a daní ze spotřeby 

Tato kapitola je věnována popisu hlavních parametrů osobní důchodové daně a daní 

ze spotřeby. Zároveň je obecně vymezen pojem daň, funkce daní a daňový systém.  

 

2.1 Definice pojmu daň a funkce daně, daňový systém 

Daň je spolu s poplatky a půjčkami zdrojem příjmů veřejných rozpočtů. Obecně je 

dle Kubátová (2010, s. 13 - 15) daň definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená 

platba do veřejných rozpočtů. Dále je zároveň neúčelová a neekvivalentní.  

Povinnost platit daň je stanovena zákonem a tedy daň je povinná platba. 

Nenávratnost daně vyjadřuje fakt, že zaplacením daně nevzniká daňovému subjektu 

žádný konkrétní nárok. 

Neúčelovostí se rozumí skutečnost, že se daň stane součástí celku veřejných příjmů 

a nemusí být stanoveno v okamžiku výběru té konkrétní daně, na co bude použita.  

Neekvivalentnost daně vyjadřuje skutečnost, že poplatník nemá nárok obdržet 

protihodnotu ve výši odpovídající hodnotě jím zaplacené daně.  

 

Daně jsou stanovovány z důvodu plnění určitých funkcí, k těmto funkcím patří 

zejména funkce alokační, redistribuční, stabilizační a v neposlední řadě funkce 

fiskální - blíže viz Vančurová a kol. (2010). 

Alokační funkce je uplatněna v případě neefektivnosti alokace zdrojů. Tuto 

neefektivnost způsobuje zejména existence veřejných statků či externalit.  

Pomocí redistribuční funkce dochází v rámci veřejných zdrojů k redistribuci části 

důchodu od poplatníků s vyššími příjmy k těm nízkopříjmovým. 

Pro zmírnění cyklických výkyvů v ekonomice a zachování hlavních 

makroekonomických funkcí, jako je např. zaměstnanost slouží stabilizační funkce. 

Poslední ze zmíněných funkcí daní je tou nejvýznamnější, a to funkce fiskální. 

Pomocí této funkce se získávají finanční prostředky do veřejných rozpočtů a pomocí nichž 

pak dochází k financování veřejných výdajů. Tato funkce se řadí zároveň mezi nejstarší 

funkce daní. 

 

Daňový systém, nebo-li daňová soustava, je souhrn daní, které se uplatňují na 

určitém území. I daňová soustava podobně jako samotné daně plní určité funkce, a to 
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například funkci fiskální, regulační či sociální. Daňový systém platný v České republice je 

zobrazen viz Příloha 1. 

 

2.2 Klasifikace daní 

Daně lze klasifikovat z mnoha různých hledisek, základním klasifikačním 

hlediskem je členění daní dle jejich vazby na poplatníkův důchod. Dle tohoto parametru 

lze členit daně na přímé a nepřímé. 

Přímé daně zatěžují přímo konkrétního poplatníka, tedy není možné je převést na 

jiný subjekt. Mezi tyto daně patří daně z důchodu, z majetku a také daň z hlavy. 

Nepřímé daně zatěžují poplatníky daně, ale dochází u nich k přenosu na plátce 

daně, který tyto daně také odvádí. K těmto daním se řadí daně ze spotřeby, z obratu, daň 

z přidané hodnoty, ale také cla. 

Další možné členění daní je dle objektu daně, a to na daně z důchodů, ze spotřeby 

a z majetku. Tento druh členění se využívá i v samotném názvu daně v daňových 

zákonech (jako případ lze v tuzemsku uvést zákon o daních z příjmů aj.). 

Kategorizace dle charakteru veličiny, z níž se daň platí, třídí daně na kapitálové         

a běžné. Kapitálová daň je uložena na stavovou veličinu a běžná na veličinu tokovou. 

Z hlediska vztahu k platební schopnosti poplatníka se daně člení na osobní a in 

rem.  

Osobní daně jsou daněmi adresnými s vztahují se ke konkrétnímu poplatníkovi, 

tzn., zohledňují jeho platební schopnost. Mezi tyto daně se řadí zejména daň z příjmů. 

In rem daně naopak platební schopnost poplatníka nezohledňují, jedná se zejména o 

daně ze spotřeby. 

Poslední zmíněné členění bude dle vztahu velikosti daně a velikostí daňového 

základu. Pomocí této charakteristiky se daně člení na stanovené bez vztahu ke 

zdaňovanému základu, specifické a ad valorem.  

Daně stanovené bez vztahu ke zdaňovacímu základu jsou daně paušální a z hlavy.  

Specifické daně se stanovují dle množství jednotek daňového základu či dle 

množství jednotek užitečné vlastnosti v daňovém základu - viz blíže Kubátová 

(2010, s. 22). 

Dle peněžních jednotek zdaňovacího základu se stanovují daně ad valorem. 

K těmto daním patří např. daň z přidané hodnoty.  
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2.3 Vymezení základních pojmů  

V rámci této kapitoly jsou definovány základní pojmy související s daněmi                

a se stanovením daňové povinnosti. 

Daňovým subjektem je dle Kubátová (2010) osoba, která je povinna strpět, 

odvádět nebo platit daň. Daňové subjekty se člení na poplatníky a plátce daně. Poplatníkův 

zpravidla příjem je dani podroben a ve většině případů poplatník daň také sám za sebe 

odvádí. Plátce daně odvádí správci daně daň strženou od jiných poplatníků daně. 

 

Objektem daně je veličina, ze které se daná daň vybírá. Objektem daně může být 

dle členění uvedeného v kapitole 2.2 příjem, spotřeba či majetek poplatníka. 

 

Předmětem daně je objekt daně bez položek, které jsou z předmětu daně vyňaty, 

tj. daný zákon je nezahrnuje. Předmět daně tedy jednoznačně a úplně definuje rozsah 

objektu zdanění.  

 

Odpočty jsou definovány jako částky, o které lze snížit základ daně. Lze je členit 

na standardní a nestandardní. V případě standardního odpočtu je předem definována 

částka, o kterou lze snížit základ daně poplatníka za předpokladu splnění legislativních 

podmínek. V případě nestandardního odpočtu bývá stanoven limit odpočtu, většinou 

absolutní částka, kterou nelze překročit, popř. relativní stanovení např. jako procentní část 

základu daně, kterou nelze překročit. 

 

Osvobození od daně je ta část předmětu daně, ze které nedochází k vybírání daně. 

Osvobození od daně se uplatňuje jako osvobození úplné, částečné či podmínečné. Pokud 

jsou splněny všechny zákonné podmínky, může poplatník uplatnit osvobození od daně 

úplné, v případě částečného osvobození jsou definovány určité hranice v rámci, kterých ke 

zdanění nedochází, např. horní hranice daná zákonem od které je již příjem poplatníka 

zdaňován. U podmínečného osvobození je nutné předložit určité podklady, které dokazují 

splnění podmínek pro osvobození příjmu od daně. 

 

Základ daně je dle zákonných pravidel upravený předmět daně. Základ daně musí 

být dle Vančurová a kol. (2010) stanoven v měřitelných jednotkách, a to fyzických či 

hodnotovém vyjádření. Pod pojmem základ daně lze obecně chápat veličinu, ze které je 
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daň vybírána. Základ daně je tvořen objektem daně, který lze definovat pomocí předmětu 

daně očištěného o vynětí z předmětu daně a osvobození od daně. 

 

Sazba daně je algoritmus, jehož prostřednictvím se dle Široký a kol. (2008) ze 

základu daně zjišťuje výše daně a člení se podle: 

a) druhu základu daně: 

• jednotná, tj. sazba daně je stejná pro všechny základy daně i 

poplatníky, 

• diferencovaná, tj. sazba daně rozdílná pro různé základy daně, 

b) vztahu k velikosti základu: 

• jednotná, tj. sazba daně je stejná pro všechny základy daně i 

poplatníky, 

• diferencovaná, tj. sazba daně rozdílná pro různé základy daně. 

 

Daňová povinnost, dále jen daň, se vyčísluje ze základu daně pomocí sazby daně 

za dodržení legislativních pravidel pro úpravu základu daně. Daň je povinná platba do 

veřejných rozpočtů, kterou musí poplatník odvést stanoveným způsobem a ve stanovené 

lhůtě dle legislativních pravidel. 

 

Sleva na daň se uplatňuje po vyjádření daně. Slevy se člení na absolutní, tj. v textu 

zákona je definována přesná částka a relativní, kdy v textu zákona je definováno procento, 

o které se snižuje vyjádřená daň.  

 

Způsob výběru daně je definován legislativní úpravou, která přesně definuje, 

jakým způsobem, v jaké lhůtě a v neposlední řadě kým má být daná daňová povinnost 

odvedena. Existuje několik způsobů platby daňové povinnosti, a to záloha na daň, splátka 

daně, srážka daně a záloha u zdroje. 

 

Zálohy na daň jsou platby odvedené správci daně před stanovením samotné 

daňové povinnosti za konkrétní zdaňovací období. Tyto platby budou následně po 

vyjádření daňové povinnosti započítány. Pojem splátka daně znamená, že pomocí plateb 

hradí poplatník správci daně již známou daňovou povinnost v průběhu zdaňovacího 

období. Srážku daně uplatňuje plátce daně, který srazí daň poplatníku a následně ji pod 
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svou majetkovou odpovědností odvádí správci daně. Záloha na daň u zdroje je kombinací 

zálohy na daň a srážkou u zdroje. 

 

2.4 Osobní důchodová daň 

Osobní důchodová daň je dle Kubátová (2010) často vnímaná poplatníky jako 

nejdůležitější a také pokud poplatník hovoří o daních, pak má na mysli právě tuto daň. 

Osobní důchodovou daň lze charakterizovat s ohledem na členění uvedené 

v kap. 2.2 jako daň běžnou, osobní a přímou daň z důchodu 

 

Daňovým subjektem je poplatník daně, přičemž poplatníkem jsou všechny fyzické 

osoby. Ty lze členit na dvě skupiny, a to rezidenty (tj. osoba, jež má na území tuzemska 

bydliště či se tu většinu kalendářního roku zdržuje a tuzemské dani podléhají její 

celosvětové příjmy) a nerezidenty (tj. osoba, která v tuzemsku daní pouze tuzemské 

příjmy).  

 

Objektem daně  je důchod získaný za legislativně vymezené období. Pod pojmem 

důchod je dle Kubátová (2010) chápán přírůstek peněžních i nepeněžních zdrojů, které 

mají schopnost uspokojovat osobní potřeby poplatníka za vymezené období. Patří zde 

peněžní i nepeněžní důchody, imputované důchody a také nerealizované důchody. 

 

Předmětem daně jsou veškeré příjmy poplatníka s výjimkou příjmů, které nejsou 

předmětem daně.  

 

Příjmy vyňatými z předmětu daně jsou dle Vančurová a kol. (2010) zejména 

příjmy z dědictví, darování či přijaté půjčky za splnění legislativních pravidel. 

 

Osvobozené příjmy jsou takové příjmy, které spadají do předmětu daně, avšak daň 

se z nich neodvádí. Osvobození lze uplatnit v několika formách, a to jako osvobození 

úplné, částečné či podmínečné. Při splnění všech legislativních podmínek použije 

poplatník úplné osvobození, částečné v případě, že příjem, který chce od osobní 

důchodové daně (dále také ODD) osvobodit, překračuje horní hranici stanovenou dle 

legislativních podmínek pro osvobození. Podmínečné osvobození může poplatník uplatnit 
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jen v případě splnění speciálních podmínek, například tehdy, kdy doloží doklady 

opravňující splnění podmínek pro osvobození. 

 

Základ daně ODD je tvořen příjmy ze závislé činnosti a funkčními požitky bez 

příjmů vyňatých z předmětu daně a osvobozených od daně. 

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky jsou příjmy dle Vančurová a kol. 

(2010), které vznikly ze současného či dřívějšího pracovněprávního, služebního či 

členského poměru, v němž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazů plátce daně. 

 

Odpočet daně je legislativně stanovená částka, o kterou si poplatník může snížit 

základ daně. Jsou rozlišovány dva druhy odpočtů, a to standartní (základ daně lze snížit o 

přesně stanovenou částku) a nestandartní (částka odpočtu je limitována absolutní částkou 

či relativně a lze jej uplatnit pouze v prokazatelné výši). U ODD tvoří odpočty odčitatelné 

částky od základu daně a nezdanitelné části základu daně.  

 

Sazba daně může být stanovena jako jednotná či diferencovaná, ad valorem           

a lineární či progresivní. Jednotná sazba je stejná pro všechny základy daně i poplatníky, 

diferencovaná sazba daně se liší dle výše jednotlivých základů daně. Sazba daně stanovená 

ad valorem znamená, že tato sazba daně je vyjádřena jako procento ze základu daně, 

přičemž může být stanoveno stejné procento, v tom případě se jedná o sazbu lineární či 

měnící se procento (s rostoucím základem roste i procentní sazba daně), poté se jedná o 

sazbu progresivní. Tu lze rozdělit na dvě skupiny, a to stupňovitou progresi a klouzavou 

progresi. Rozdíl mezi těmito sazbami je zobrazen v Tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1 Vzorové sazby stupňovité a klouzavé progrese 

Stupňovitá progrese     

Pásmo Sazba daně Z částky nad Daň Příjem 

0-5 000 5%  250 Kč 5000 

5 000 – 10 000 10% 5 000Kč 1 000 Kč 10 000 

10 000 – a více 15% 10 000Kč 2 250 Kč 15000 

Klouzavá progrese     

Pásmo Sazba daně Z částky nad Daň Příjem 

0-5 000 5%  250 Kč 5000 

5 000 – 10 000 10% + 250Kč 5 000Kč 750 Kč 10 000 

10 000 – a více 15% + 750Kč 10 000Kč 1 500 Kč 15000 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Daňová povinnost, také daň, se stanovuje ze základu daně pomocí sazby daně. 

Základ daně se musí před samotným stanovováním daňové povinnosti upravit dle 

legislativních pravidel. 

 

Sleva na daň se uplatňuje z již vyjádřené daně za předpokladu splnění 

legislativních podmínek pro odečtení slevy na daň. Slevy mohou být podobně jako odpočty 

absolutní či relativní. Absolutní sleva je přesně vymezena částkou, v případě relativní slevy 

se snižuje o stanovené procento daňová povinnost. 

 

Zdaňovacím obdobím je u ODD zpravidla kalendářní rok. 

 

2.5 Daně ze spotřeby 

Předchůdci daní ze spotřeby, tedy rozličné poplatky a daně placené obchodníky 

představují historicky nejstarší daně. V současné době se člení na daně všeobecné, tedy 

daně z prodejů a daně selektivní, tedy vlastní selektivní daně. Všechny tyto daně se dle 

Kubátová (2010) ukládají na obraty (prodeje) výrobců a obchodníků, s tím, že ti tyto daně 

připočítají k ceně, tedy dojde k jejich přenosu na spotřebitele. 

 

Daň z přidané hodnoty 

Je jednou z nejmladších daní, k jejímu prvnímu uplatnění došlo ve Franci v 60. 

letech, i přes tuto skutečnost je součástí většiny současných daňových systémů a dle 

Vančurová a kol. (2010) je většina předních daňových teoretiků toho názoru, že by právě 

tato všeobecná daň měla mít v daňovém systému dominantní postavení. Daň z přidané 

hodnoty (dále také DPH) patří dle členění uvedeného v kap. 2.2 k nepřímým daním, které 

postihují spotřebu poplatníka.  

Jedním z hlavních znaků daně z přidané hodnoty je vícefázovost, tzn. že se daní 

každý jeden stupeň ve výrobě a dodání výrobků, zboží a služeb. 

 

Daňovým subjektem je osoba povinná k dani a plátce daně, ovšem okruh osob, 

které existence DPH dle Vančurová a kol. (2010) zavazuje je větší, viz Obr. 2.1. 
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Obr. 2.1 Osoby, kterých se dotýká DPH 

 

Zdroj: Vančurová a kol. (2010, s. 263). Vlastní úprava. 

 

Osobou nepovinnou k dani je každý občan, neboť DPH platí plátci daně při nákupu 

zboží a služeb. 

Osoba povinná k dani je dle Vančurová a kol. (2010) každá osoba, která vykonává 

samostatně ekonomickou činnost.  

Osoba registrovaná k dani je osoba povinná k dani, avšak je k ní zaregistrována na 

území jiného státu Evropské unie. 

Plátce daně je osoba povinná k dani, která je zároveň zaregistrována k DPH v 

tuzemsku.  

 

Objektem  je dle Vančurová a kol. (2010) zboží, dodání zboží, převod nemovitostí 

a poskytnutí služby. Zbožím se rozumí movité věci s výjimkami, jako jsou například teplo, 

světlo, elektrická energie apod. Za dodání zboží se považuje převod práva nakládat se 

zbožím jako vlastník, obdobně je tomu i u převodu nemovitosti. Za poskytnutí služby se 

obecně rozumí ty činnosti, které nejsou dodáním zboží či převodem nemovitosti. Obecně 

se výše uvedené nazývá plněním, přičemž objekt daně může obsahovat plnění zdanitelná       

a osvobozená i plnění vyňatá z předmětu daně.  

Důležitým faktorem při určování plnění je ekonomická činnosti, za tu se považuje 

dle Vančurová a kol. (2010) zejména činnost obchodníků a výrobců či poskytování služeb. 

 

Předmětem daně jsou zdanitelná a osvobozená plnění, ke kterým došlo v rámci 

ekonomické činnosti a místem plnění bylo tuzemsko  

 

Vynětím z předmětu daně  jsou plnění, která nesplnila legislativní podmínky pro 

předmět daně či jsou legislativně vymezena jako vynětí z předmětu daně. 
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Osvobozená plnění  sice splňují legislativní podmínky a jsou tedy předmětem 

daně, avšak plátce není povinen z nich odvádět daň. Dělí se na dvě skupiny, a to 

osvobození, u kterých je ponechán nárok na odpočet (taková plnění jsou definována 

taxativně legislativou) daně a osvobozená plnění bez nároku na odpočet (tato plnění jsou 

poskytována osobám mimo tuzemsko).  

 

Základ daně  je dle Vančurová a kol. (2010) vše, co plátce obdržel či má obdržet 

jako úplatu za uskutečněná zdanitelná plnění od osoby, kterou je zdanitelné plnění 

uskutečněno či od třetí osoby, avšak bez daně za toto zdanitelné plnění. Základ daně v sobě 

zároveň zahrnuje: 

 spotřební daně, 

 clo, 

 vedlejší výdaje související s poskytnutím zboží či služby, 

 materiál poskytnutý v ceně služby či zboží. 

 

Odpočet daně je upravená suma daně na vstupu, tzn. může být menší či roven 

sumě daně na vstupu za zdaňovací období. Odpočet si může dle Vančurová a kol. (2010) 

uplatnit pouze plátce daně za předpokladu, že je schopen ho doložit, a to pomocí daňového 

dokladu či pomocí toho, že použil vstupy (u kterých je uplatňován odpočet) v rámci svých 

ekonomických činností. Nárok na odpočet lze uplatit nejdříve v tom zdaňovacím období, 

ve kterém vznikl.  

 

Daň na vstupu je daň obsažená v nákupech pro produkci. Tyto nákupy se nazývají 

vstupy. Výstupy jsou prodeje a daň z nich vybraná je daní na výstupu. 

 

Sazba daně z DPH je lineární a diferencovaná. Lineární sazba daně je taková sazba 

daně, která je stejná pro všechny poplatníky bez ohledu na jejich základ daně a 

diferencovaná sazba daně znamená, že v rámci jedné daně jsou uplatňovány dvě a více 

sazeb daně. Většinou se lze setkat v rámci daně z přidané hodnoty se sazbou základní (je 

uplatňována na většinu plnění) a sníženou (uplatňuje se na plnění přesně vymezené 

legislativou a plní sociální charakter, tj. uplatňuje se na zboží a služby základních životních 

potřeb). 
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Daňová povinnost je stanovená jako rozdíl mezi sumou daně na výstupu a 

odpočtem daně za zdaňovací období. Daňová povinnost může být záporná či kladná. 

V případě kladné daňové povinnosti se hovoří o vlastní daňové povinnosti a plátce je 

povinen tento rozdíl odvést, jako daň. Pokud je daňová povinnost záporná, tj. daň na 

výstupu je menší než odpočet, jedná se o nadměrný odpočet, který nárokuje plátce po státu 

zpět; jedná se vlastně o přeplatek daně). 

 

Zdaňovacím obdobím může být kalendářní měsíc, pak se jedná o základní 

zdaňovací období, či čtvrtletí. Plátci mají dle legislativy stanoveno, že v případě obratu za 

kalendářní rok nižšího než-li je stanovený limit, využívají čtvrtletní zdaňovací období a při 

překročení tohoto limitu se stává jejich zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Plátci daně 

vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo podle dne přijetí 

platby, pokud tento okamžik nastane dříve.  

 

Spotřební daně 

Spotřební daně se řadí dle členění uvedeného v kap. 2.2 k nepřímým daním, které 

postihují spotřebu poplatníka, zároveň se jedná o daně jednorázové. Tyto daně zatěžují 

úzký okruh statků, které byly zvoleny na základě těchto hlavních důvodů dle Kubátová 

(2010): 

 snaha o odrazení spotřebitelů od „škodlivé spotřeby“, 

 příliv finančních prostředků do veřejných rozpočtů. 

 

Spotřební daně v sobě ovšem zahrnují i reverzní dopad daně, tedy relativně větší 

daňové břemeno je u poplatníků s nízkými příjmy. 

 

Daňovým subjektem je poplatník a plátce daně. Poplatníkem daně je občan, který 

si koupí zboží zatížené spotřební daní a plátce spotřebních daní je zejména provozovatel 

daňového skladu či dle Vančurová a kol. (2010) osoba, která je oprávněným příjemcem 

nebo výrobcem vybraných výrobků. Plátcem se může stát i osoba, která poruší podmínky 

podmíněného osvobození od daně během dopravy výrobku. 
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Předmětem daně jsou skupiny vybraných výrobků, které se označují jako vybrané 

výrobky. Obecně se může jednat například o minerální oleje, líh, pivo, víno a 

meziprodukty a tabákové výrobky.  

 

Předmětem daně nejsou vybrané výrobky, u kterých již jednou došlo ke zdanění 

spotřební daní, jedná se tedy o vynětí z předmětu daně. 

 

Osvobozená plnění  u spotřebních daní mohou být podmínečná či běžná. Režim 

podmínečného osvobození je umožněn dle Vančurová a kol. (2010) využíváním daňových 

skladů. Běžné osvobození se poskytuje na výrobky, jenž jsou legislativně vymezeny. 

Daňový sklad je dle Široký a kol. (2008) prostorově ohraničená oblast, kde se 

vybrané výrobky vyrábějí, zpracovávají, skladují či přijímají a odesílají. Zároveň je tento 

prostor zabezpečen proti daňovým únikům. Vybrané výrobky v daňovém skladu či při 

dopravě mezi těmito sklady podléhají režimu podmínečného osvobození, tj. majitel daňové 

skladu při splnění legislativních podmínek nemusí přiznávat daň. 

 

Základ daně je stanoven dle množství vybraného výrobku a v případě určitých 

druhů vybraných výrobků i z jejich ceny. 

 

Sazba daně u vybraných výrobků je stanovena jako pevná a diferencovaná či jako 

kombinace pevné a valorické (procentní) v případě určitých druhů vybraných výrobků viz 

Tab. 2.2.  

 

Tab 2.2 Vzorový příklad kombinace pevné a valorizované sazby 

Druh tabákového výrobku Sazba pevná Sazba procentní 

Cigarety 1,05 Kč/ kus 40 % 

Tabák ke kouření 1 500Kč/ kg  

Doutníky 1,55 Kč/ kus  

Zdroj: Vančurová a kol. (2010, s. 250). Vlastní úprava. 

 

U spotřebních daní se lze setkat také s minimální sazbou daně, která stanoví, jaká 

minimální spotřební daň musí být odvedena z vybraného výrobku. 
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Daňová povinnost vzniká okamžikem výroby či dovozu vybraného výrobku a liší 

se od okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit, důvodem je existence režimu 

podmínečného osvobození u daňových skladů, jak bylo již výše popsáno. Obecně je dle 

Kubátová (2010) daňová povinnost výše daně, kterou musí plátce daně přiznat a zaplatit. 

 

Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká uvedením vybraných výrobků do volného 

oběhu, tj. mimo daňový sklad či při porušení legislativních podmínek režimu 

podmínečného osvobození. 

 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, přičemž se podává daňové přiznání do 

uplynutí 25. dne měsíce následujícího po vzniku daňové povinnosti za každou jednotlivou 

spotřební daň zvlášť správci daně. 

 

2.6 Ukazatele míry daňového zatížení 

Tyto ukazatele slouží k vyjádření míry daňového zatížení skupiny poplatníků či 

konkrétního poplatníka. Člení se na dvě základní skupiny ukazatelů, a to: 

 ukazatele vycházejí z mikroekonomických údajů, např. efektivní daňová sazba, 

 ukazatele vycházející s makroekonomických údajů, např. daňová kvóta. 

 

Efektivní daňová sazba bývá označována také jako průměrná daňová sazba a 

pomáhá vyjádřit daňové zatížení pomocí poměru mezi daňovou povinností a základem 

daně, ze kterého byla daňová povinnost vyjádřena. Tento ukazatel je vhodný pro stanovení 

daňového zatížení poplatníků zejména z důvodu jeho komplexnosti, neboť nebere v úvahu 

pouze samotnou nominální sazbu daně, ale i další aspekty, které ovlivňují výši daňové 

povinnosti, jako jsou například odpočty a slevy na daň. 

 

Efektivní daňová sazba, dále jen ETR, vyjadřuje míru daňového zatížení 

v procentech a dle Dluhošová (2008) vychází ze vztahu: 

 

     
 

 
     ,                                                                                                   (2.1) 

 

kde T vyjadřuje daňovou povinnost poplatníka a Y je důchod poplatníka, ze kterého 

byla daná daňová povinnost vyjádřena. 



18 

 

Daňová kvóta je často využívána pro mezinárodní srovnání zejména díky způsobu 

svého vyjádření. Vychází ze vztahu daňových výnosů a hrubého domácího produktu, 

přičemž lze její výpočet modifikovat (zahrnout do výnosů z daní i výnosy z pojistného) a 

vyjádřit tak jednoduchou či složenou daňovou kvótu. 

 

Dopad daňového břemene z hlediska zdrojů a užití domácností 

 

Lze také sledovat situaci domácností před a po zdanění pomocí sledování jejího 

výsledného reálného důchodu, který může nabýt i záporných hodnot. 

 

Dle Široký a kol. (2008) se disponibilní reálný důchod (DRD) rovná: 

 

    
    

     
                                                                                      (2.2) 

kde Y jsou důchody členů domácností, Ts je daň prodeje, Ty je daň z důchodu, TN 

jsou transfery a P je cena nakoupených výrobků. 

 

Mikroekonomické důsledky zdanění 

Zdaňování v sobě nese mnohé mikroekonomické důsledky, které mají vliv na 

rozdělování důchodů či efektivnost využívaní zdrojů. Mezi hlavní důsledky patří dle 

Široký a kol. (2008) nadměrné daňové břemeno neboli ztráta mrtvé váhy.  

 

Nadměrné daňové břemeno přestavuje náklad spojený se zdaněním, neboť 

způsobuje neefektivnost. Vzniká tím, že zavedení nové daně či změna sazby daně 

způsobuje změny v relativních cenách, například zvýšení sazby osobní důchodové daně 

zvýší cenu práce a snižuje čistou mzdu - více viz Kubátová (2010). Tímto vzniká distorze, 

tj. zkreslení. Každá taková změna ovlivní chování poplatníků, neboť ti se snaží dosáhnout 

co největšího užitku se zároveň co nejnižším daňovým zatížením, toto je vede k provedení 

substituce. Budou dle Kubátová (2010) nabízet práci na jiném pracovním trhu či 

upřednostní svůj volný čas. Tím budou dosahovat sice menšího daňového zatížení avšak i 

menšího užitku (budou mít méně finančních prostředků, budou se muset naučit nové 

profese apod.). Nadměrné daňové břemeno znamená, že toto břemeno nesou poplatníci ve 

formě daně zaplacené státu i ve formě nižšího užitku. Jedinou daní, která v sobě nenese 

nadměrné daňové břemeno je daň z hlavy. 
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V rámci kapitoly 2 je ještě vymezen pojem index spotřebitelských cen, neboť je 

s ním pracováno v rámci analytické části této práce. 

 

2.7 Index spotřebitelských cen  

Index spotřebitelských cen patří k indexům, pomocí nichž se měří inflace, tj. 

všeobecný růst cenové hladiny způsobený mnoha rozličnými vlivy. Index spotřebitelských 

cen je konstruován jako tzv. Laspeyresův index a srovnává částky, vydané za pořízení 

zboží v cenách běžného roku k částkám vydaným za pořízení zboží v cenách základního 

roku - viz vztah (2.3). Základní rok je výchozím obdobím a běžný rok reprezentuje 

sledované období. 

 

     
                                                     

                                                        
                       (2.3) 

 

Spotřební koš 

Spotřební koš v sobě zahrnuje vybrané zboží a služby tak, aby popisoval 

strukturu spotřeby průměrné domácnosti. Struktura spotřebního koše je uvedena 

v Příloze 2. Jednotlivé položky v rámci spotřebního koše mají stanovené váhy podle toho, 

jak je velký podíl té konkrétní položky na celkových výdajích průměrné domácnosti. 

Spotřební koš je tvořen 12 oddíly, které obsahují 760 konkrétních výrobků a služeb. 

 

Konstrukce indexu spotřebitelských cen 

Při výpočtu CPI se nejdříve výdaje domácností rozčlení do několika oddílů, které 

se dále člení na skupiny a třídy. Každá podskupina má svého reprezentanta či více 

reprezentantů v podobě konkrétních výrobků či služeb, jejichž cena se zjišťuje. Cena se 

zjišťuje pomocí průzkumu trhu, při němž se sledují ceny vybraných reprezentantů. 

 

Domácnosti 

Rozlišují se dva soubory domácností, a to základní a doplňkový. Základní soubor 

tvoří 3 000 domácností, jenž jsou vybrány na základě stanovených kritérií. Tyto 

domácnosti lze pak dále členit dle počtu nezaopatřených dětí či počtu ekonomicky 

aktivních členů domácnosti apod. Doplňkový soubor je složen ze 400 domácností, které 

mají minimální příjmy (jsou odvozeny od násobků životního minima). 
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3 Popis změn v legislativní úpravě osobní důchodové daně a 

daní ze spotřeby 

Tato kapitola je věnována vybraným změnám v legislativní úpravě osobní 

důchodové daně a daní ze spotřeby v letech 2004 až 2010, které mají dopad na daňové 

zatížení poplatníků s tím, že nejdříve jsou charakterizovány vybrané pojmy dle platné 

legislativy ČR. 

 

3.1 Vymezení vybraných pojmů dle platné legislativy 

V rámci této kapitoly jsou zpřesněny vybrané pojmy dle příslušného platného 

zákona, které se týkají poplatníka, výpočtu jeho daňové povinnosti a daňového zatížení. 

Dále také předmětu daně, osvobozených plnění a sazeb daně apod. 

 

Osobní důchodová daň 

Osobní důchodová daň je vymezena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

(dále také ZDP), přičemž tato práce je zaměřena zejména na § 6 tohoto zákona, tedy na 

zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.  

 

Daňovým subjektem je poplatník, přičemž se musí jednat pouze o fyzickou osobu. 

Poplatníci se dělí na rezidenty a nerezidenty. Za rezidenta se považuje takový poplatník, 

který má na území České republiky bydliště či se zde obvykle zdržuje (za obvykle 

zdržujícího se poplatníka se považuje taková osoba, která pobývá na území tuzemska 

alespoň 183 kalendářních dní). Rezident daní v České republice své celosvětové příjmy, 

přičemž nerezident (osoba, jenž nesplňuje výše uvedené) daní pouze příjmy plynoucí ze 

zdrojů na území tuzemska. Poplatníkem se pro účely této práce rozumí taková osoba, která 

má příjmy plynoucí zejména z pracovněprávního poměru. Poplatník je dále dle § 6 ZDP 

označen jako zaměstnanec. 

 

Předmětem daně ze závislé činnosti a funkčních požitků jsou příjmy dle § 6 odst. 1 

– 17 ZDP, ze závislé činnosti a funkčních požitků. Jedná se zejména o příjmy ze 

současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, příjmy za práci členů družstev či 

odměny členů statutárních orgánů. Příjmy se rozumějí příjmy pravidelné i jednorázové. 
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Osvobozené je například dle § 6 odst. 9 písm. a) až u) ZDP, nepeněžní plnění 

vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců, hodnota stravování 

poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům či mzdové 

vyrovnání vyplácené dle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského 

pojištění a mzdy. 

 

Základem daně jsou příjmy poplatníka, které jsou předmětem daně, ponížené o 

příjmy od daně osvobozené a příjmy, jenž tvoří samostatný základ daně. Od zdanitelných 

příjmů vstupujících do základu daně lze odečíst ještě v některých případech výdaje viz 

Tab. 3.1. U zaměstnanců je za možný výdaj bráno zaplacené pojistné na zdravotní a 

sociální pojištění. Základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce Kč dolů. 

 

Tab. 3.1 Vymezení příjmů vstupujících do ZD z příjmů fyzických osob a úprava na ZD 

Veškeré příjmy poplatníka                                                             (objekt daně) 

- příjmy, které nejsou předmětem základu daně z příjmu FO       (negativní vymezení ZD) 

= příjmy podléhající dani z příjmu FO                                          (předmět daně) 

- příjmy osvobozené od daně z příjmu 

- příjmy tvořící samostatný základ daně 

= zdanitelné příjmy vstupující do základu daně 

- výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů 

Základ daně                                                                                  

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních  z příjmů. Vlastní zpracování. 

 

Mezi odpočty u ODD patří odčitatelné položky od základu daně dle § 34 a 

nezdanitelné části základu daně dle § 15 ZDP. Oba tyto druhy odpočtů snižují vyjádřený 

základ daně, přičemž zaměstnanci bývá uplatňován zejména § 15. Nezdanitelné části 

základu daně jsou případně dary na zdravotnické účely (například hodnota jednoho 

bezpříspěvkového odběru krve se oceňuje částkou 2 000 Kč), dále se sem řadí úroky 

zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, či hodnota zaplacených 

příspěvků na penzijní připojištění do výše maximálně 12 000 Kč. 

 

Sazba daně je uplatňována lineární ve výši 15 % ze základu daně sníženého o 

nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na 

celá sta Kč dolů, dle § 16 ZDP. 

 

Sleva na daň je uplatněna až po vyjádření daně. Zaměstnanec si vždy uplatňuje 

slevu na poplatníka (tedy sám na sebe), slevu lze uplatnit dle § 35 písm. a) až c) ZDP ještě 
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případně za splnění legislativních pravidel na manželku, invaliditu či dítě. U slevy na dítě 

má zaměstnanec možnost vyčerpat celou její výši a není jako v případě ostatních slev 

limitován samotnou výší vypočtené daně. Tedy v případě, že jeho vypočtená daň je nižší, 

než je sleva na poplatníka, dosáhne daňového bonusu. 

 

Zálohy na ODD se odvádějí v průběhu zálohového období, tím je kalendářní 

měsíc. Zálohy se odvádějí z příjmů, které zaměstnanec získal za kalendářní měsíc, přičemž 

se tyto příjmy navýší o pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaplacené 

zaměstnavatelem za zaměstnance. Takto vyjádřený základ pro výpočet zálohy se po 

zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru vynásobí sazbou daně. Hodnotu zálohy lze ještě 

snížit o měsíční slevy na daň viz Tab. 3.2. 

 

 Tab. 3.2 Výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Zúčtovaný hrubý příjem za kalendářní měsíc dle § 6 ZDP (včetně naturální požitků a nepeněžních 

příjmů) 

- příjmy osvobozené od daně z příjmu fyzických osob dle §  6 odst. 9 ZDP 

= hrubá mzda (příjem) 

∙ 1,32 (koeficient odpovídá pojistnému placenému zaměstnavatelem za zaměstnance) 

= základ daně pro výpočet zálohy § 38 písm. h) ZDP         (zaokrouhleno na celé stokoruny směrem nahoru) 

* sazba daně pro výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti § 38 odst. 2 ZDP 

= záloha 

- měsíční slevy na daň § 35 písm. ba)1 ZDP 

- měsíční daňové zvýhodnění § 35 písm. d) ZDP 

= záloha po slevě 

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních  z příjmů. Vlastní zpracování. 

 

K uplatnění slev na daň může dojít pouze v případě, že zaměstnanec podepsal 

prohlášení k dani. 

 

Daňová povinnost se vyjadřuje ze základu daně pomocí sazby daně, za dodržení 

legislativních pravidel pro úpravu základu daně viz Tab. 3.3, přičemž se vyjadřuje za 

proběhlý kalendářní rok, který je zároveň zdaňovacím obdobím u ODD.  

 

 

 

 

                                                 

1
 Nelze uplatnit slevu na manželku, neboť se musí sledovat celoroční výše příjmu. 
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Tab. 3.3 Výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti  

Příjmy, které jsou předmětem daně §6 ZDP 

∙ 1,32 (koeficient odpovídá pojistnému placenému zaměstnavatelem za zaměstnance) 

Základ daně (zaokrouhlený na celé tisíce směrem dolů) 

 

- položky odčitatelné od základu daně ( § 15 ZDP) 

 sazba daně 

= daň 

- sleva na daň ( § 35 písm. ba) až c)) 

= daň po slevách  

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních  z příjmů. Vlastní zpracování. 

 

Dan z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je vymezena v zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále také ZDPH) a v níže uvedeném textu bude kladen důraz zejména na sazby 

této daně a další charakteristiky důležité pro analytickou část této práce. 

 

Předmětem daně je dle § 2 ZDPH: 

 dodání zboží nebo převod nemovitostí v dražbě za úplatu osobou povinnou 

k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění 

v tuzemsku, 

 poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, 

 pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu 

uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti, nebo právnickou osobou, jenž byla zřízena za účelem 

podnikání, a pořízení dopravního prostředku z jiného členského státu za 

úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani, 

 dovoz zboží s místem v tuzemsku.  

 

Službami se pro účely ZDPH rozumí činnosti, které nejsou zbožím. Zboží je věc 

movitá, také teplo, elektřina, plyn i voda. Dodání zboží je převod práva nakládat se zbožím 

jako jeho vlastník. 

 

Osvobozená od daně z přidané hodnoty jsou určitá plnění, a to buď bez nároku 

na odpočet či s nárokem na odpočet daně. 
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Osoby osvobozené od uplatňování daně z přidané hodnoty jsou podnikatelské 

subjekty, jejich roční obrat nedosáhne legislativním předpisem stanovené hranice, zároveň 

se však tyto osoby mohou dobrovolně k této dani registrovat. Plnění osvobozená od daně 

bez nároku na odpočet daně jsou například poštovní služby, finanční činnosti, rozhlasové a 

televizní vysílání, výchova a vzdělávání či sociální pomoc. Plnění osvobozená od daně 

s nárokem na odpočet daně jsou například vývoz zboží a přeprava osob. 

 

Základ daně je pro účely daně z přidané hodnoty vše, co za úplatu obdržel či má 

obdržet plátce daně za uskutečněná zdanitelná plnění, včetně částky na úhradu daně od 

osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto 

zdanitelné plnění dle § 36 ZDPH. Základ daně také zahrnuje jiné daně, cla, dávky či 

poplatky. 

 

Sazba daně musí být v souladu se Směrnicí Rady 2006/112/ES minimálně 15 % 

v případě základní sazby daně. Dále směrnice stanoví, že lze mít pouze dvě snížené sazby 

daně, přičemž tyto sazby nesmí být stanoveny pod úrovní 5 %. Sazba daně z přidané 

hodnoty je stanovena pomocí percentuálního vyjádření k základu daně. V současné době 

činí sazba daně v České republice 20 % a 14 %. 

Základní sazba je uplatňována na většinu zboží a služeb. Snížená sazba se uplatňuje 

zejména na zboží a služby, jenž zajišťují uspokojování základních životních potřeb, 

taxativní výčet těchto výrobků a služeb je uveden v Příloze 1 a 2 ZDPH. Dle Přílohy 1 

ZDPH patří mezi zboží podléhající snížené sazbě daně zejména: 

 potraviny včetně nápojů (mimo alkoholických), 

 rostliny a semena, 

 dětské pleny, 

 knihy, brožury, letáky, 

 zdravotnické prostředky apod. 

 

Příloha 2 ZDPH obsahuje seznam služeb, které podléhají snížené sazbě daně a patří 

mezi ně zejména: 

 opravy zdravotnických prostředků, 

 sběr a přeprava komunálního odpadu, 

 pravidelná hromadná podzemní doprava cestujících, 

 ubytovací služby apod. 
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Spotřební daně 

V rámci této části kapitoly je vymezen zejména předmět spotřebních daní, ale také 

jejich základ daně či sazby daně dle platné legislativy. 

 

Předmětem spotřebních daní jsou, dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních (dále také ZSD) následující statky: 

 minerální oleje, 

 líh, 

 pivo, 

 víno a meziprodukty, 

 tabákové výrobky. 

 

Základ daně je u jednotlivých spotřebních daní rozdílný, například základem daně 

u: 

 daně z minerálních olejů je množství minerálních olejů vyjádřené v 1 000  

litrech při teplotě 15 °C,  

 daně z lihu je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 

20°C, které je zaokrouhlené na dvě desetinná místa,  

 daně z piva je množství piva vyjádřené v hektolitrech,  

 daně z vína a meziproduktů je množství vína a meziproduktů vyjádřené 

v hektolitrech,  

 daně z tabákových výrobků pro procentní část daně z cigaret je cena pro 

konečného spotřebitele a pro pevnou část daně u cigaret je množství 

vyjádřené v kusech. Základ daně u doutníků a cigarillios je množství 

vyjádřené v kusech a u tabáku určeného ke kouření je to množství vyjádřené 

v kilogramech. 

Osvobozené od spotřebních daní jsou případně následující statky: 

 u daní z minerálních olejů (ostatní benzíny za předpokladu, že jsou 

používány k výrobě výrobků, které nejsou předmětem daně, odpadní oleje 

apod., uvedené platí za splnění legislativních podmínek dle § 49 odst. 1 až 

20 ZSD), 

 u daně z lihu (líh v potravinářských výrobcích, v látkách určených k 

aromatizaci, pro výrobu a přípravu léčiv apod., uvedené platí za splnění 

legislativních podmínek dle § 71 odst. 1 až 2 ZSD), 
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 u daně z piva (pivo pro výrobu octa, pro výrobu léčiv, pro výrobu přísad při 

výrobě potravin a nápojů apod., uvedené platí za splnění legislativních 

podmínek dle § 86 odst. 1 až 5 ZSD), 

 u daně z vína a meziproduktů (víno a meziprodukty pro výrobu octa, pro 

výrobu a přípravu léčiv, pro výrobu přísad při výrobě potravin a nápojů 

apod., uvedené platí za splnění legislativních podmínek dle § 97 odst. 1 až 4 

ZSD), 

 a u daně z tabákových výrobků (tabákové výrobky určené k použití pro 

zkoušky týkající se kvality výrobku, odebrané jako vzorky celním úřadem, 

znehodnocené dle pokynů a za přítomnosti úředních osob celního úřadu 

apod., dle § 105 odst. 1 až 4 ZSD). 

 

Sazby daně jsou s ohledem na různé základy spotřebních daní stanoveny také 

odlišně viz Tab. 3.4 až Tab. 3.8. 

 

Tab 3.4 Sazby spotřební daně z minerálních olejů platné k 1. lednu 2012 

Druh minerálního oleje Sazba 

Motorové benzíny, ostatní benzíny a letecké pohonné hmoty benzínového typu 

s obsahem olova do 0,013 g/l včetně 

12 840 Kč/ 1 000 l 

Střední oleje a těžké plynové oleje 10 950 Kč/ 1 000 l 

Odpadní oleje 660 Kč/ 1 000 l 

Zkapalněné ropné plyny 0 Kč/ t 

Zdroj: ZSD platný v příslušném období. Vlastní úprava. 

 

Sazby spotřební daně z minerálních olejů a lihu jsou stanoveny pevně a vzhledem 

k objemové jednotce viz Tab. 3.4 a 3.5. 

 

Tab 3.5 Sazby spotřební daně z lihu platné k 1. lednu 2012 

Líh Sazba 

Líh obsažené ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 28 500 Kč/ hl etanolu 

Líh obsažené ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou 

destilátů z pěstitelského pálení 

28 500 Kč/ hl etanolu 

Líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení 14 300 Kč/ hl etanolu 

Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury 28 500 Kč/ hl etanolu 

Zdroj: ZSD platný v příslušném období. Vlastní úprava. 
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U spotřební daně z piva je aplikována také pevná sazba daně, avšak je zároveň 

diferenciální, a to podle objemu v hektolitrech piva ročně viz Tab. 3.6. 

 

Tab 3.6 Sazby spotřební daně z piva platné k 1. lednu 2012 

Sazba daně v Kč/hl za každé procento extraktu původní mladiny 

Základní 

sazba 

Snížená sazba pro malé a nezávislé pivovary 

 Velikostní skupina podle výroby v hl ročně 

Do 10 000 

včetně 

Nad 10 000 do 

50 000 včetně 

Nad 50 000 do 

100 000 včetně 

Nad 100 000 do 

150 000 včetně 

Nad 150 000 do 200 000 

včetně 

32,00 Kč 16,00 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč 

Zdroj: ZSD platný v příslušném období. Vlastní úprava. 

 

Sazba spotřební daně z vína a meziproduktů je opět pevná a to dle hektolitrů 

vyrobeného produktu viz Tab. 3.7. 

 

Tab 3.7 Sazby spotřební daně z vína a meziproduktů platné k 1. lednu 2012 

Druh vína Sazba 

Tiché víno 0 Kč/ hl 

Šumivé víno s přetlakem nejméně 0,3 MPa 2 340 Kč/ hl 

Meziprodukty 2 340 Kč / hl 

Zdroj: ZSD platný v příslušném období. Vlastní úprava. 

 

U spotřební daně z tabákových výrobků je aplikována pevná i relativní sazba daně 

viz Tab. 3.8 a zároveň je i stanovena minimální sazba daně. 

 

Tab 3.8 Sazby spotřební daně z tabákových výrobků platné k 1. lednu 2012 

Druh tabákového výrobku Sazba 

 Procentní část Pevná část Minimální  

Cigarety 28 % 1,07 Kč/ kus Celkem nejméně 

2,01 Kč/ kus Doutníky a cigarillos  1,15 Kč/ kus 

Tabák ke kouření  1 400 Kč/ kg 

Zdroj: ZSD platný v příslušném období. Vlastní úprava. 

 



28 

 

3.2 Legislativní úpravy u osobní důchodové daně ve sledovaném období 

U osobní důchodové daně došlo v letech 2004 až 2010 k výrazným legislativním 

úpravám týkající se stanovování daňové povinnosti, slev a odpočtů a v neposlední řadě 

samotného charakteru daňové sazby a její výše. 

 

Ze základu daně za dodržení legislativních pravidel se pomocí sazby daně vyjádří 

daňová povinnost. V rámci sledovaného období došlo k citelným úpravám legislativních 

pravidel, v důsledku čehož se lze setkat se čtyřmi rozdílnými způsoby stanovení daňové 

povinnosti poplatníka. 

 

Rok 2004 

Rok 2004 je prvním rokem ve sledovaném období. V tomto roce se stanovovala 

daňová povinnost (dále jen daň) jako rozdíl mezi příjmy a náklady upravený o 

nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně pomocí sazby daně. 

Lépe si lze představit postup stanovování daně v roce 2004 pomocí Tab. 3.9. 

 

Tab. 3.9 Postup stanovení daně v roce 2004 

Příjmy (§ 6 ZDP) 

- Pojistné zaplacené zaměstnancem na zdravotní 

a sociální pojištění 

Základ daně (§ 5 ZDP) 

Nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) 

Upravený základ daně 

∙sazba daně (§ 16 ZDP) 

Daň = výsledná daňová povinnost 

Zdroj: ZDP platný v příslušném období. Vlastní zpracování. 

 

Rok 2005 

V roce 2005 došlo k první legislativní úpravě a sice, že se nezdanitelná část základu 

daně na nezaopatřené dítě nyní uplatňuje jako sleva na daň, a to až z vyjádřené daně viz 

Tab. 3.10. 

 

 

 



29 

 

Tab. 3.10 Postup stanovení daně v roce 2005 

Příjmy (§ 6 ZDP) 

- Pojistné zaplacené zaměstnancem na zdravotní 

a sociální pojištění 

Základ daně (§ 5 ZDP) 

Nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) 

Upravený základ daně 

∙sazba daně (§ 16 ZDP) 

Daň  

-  Sleva na daň (§ 35 písm. c) ZDP) 

Výsledná daňová povinnost 

Zdroj: ZDP platný v příslušném období. Vlastní zpracování. 

 

Období 2006 až 2007 

V letech 2006 až 2007 se mezi slevy na daň přesunuly i další položky 

z nezdanitelných částí základu daně, jako například sleva na poplatníka, na manželku apod. 

Následně po implementaci těchto změn vypadalo stanovení daňové povinnosti následovně 

viz Tab. 3.11. 

 

Tab. 3.11 Postup stanovení daně v letech 2006 až 2007 

Příjmy (§ 6 ZDP) 

- Pojistné zaplacené zaměstnancem na zdravotní 

a sociální pojištění 

Základ daně (§ 5 ZDP) 

Nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) 

Upravený základ daně 

∙sazba daně (§ 16 ZDP) 

Daň  

-  Sleva na daň (§ 35 písm. ba) až c)) 

Výsledná daňová povinnost 

Zdroj: ZDP platný v příslušném období. Vlastní zpracování. 

 

Období 2008 až 2010 

V období 2008 až 2010 došlo k nejvýraznější úpravě stanovování daňové 

povinnosti současně se změnou typu daňové sazby. V roce 2008 se lze setkat s tzv. super 

hrubou mzdou. Super hrubá mzda jsou příjmy poplatníka navýšené o pojistné na zdravotní 

a sociální pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Také došlo k úpravě výše 

slev na dani. 
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Tab. 3.12 Postup stanovení daně v letech 2008 až 2010 

Příjmy (§ 6 ZDP) 

       ∙ 1,342 (1,32), tj. koeficient zaplaceného pojistné 

zaměstnavatelem za zaměstnance za zdravotní a sociální 

pojištění 

Základ daně (§ 5 ZDP) 

Nezdanitelné části základu daně (§ 15 ZDP) 

Upravený základ daně 

∙sazba daně (§ 16 ZDP) 

Daň  

-  Sleva na daň (§ 35 písm. ba) až c)) 

Výsledná daňová povinnost 

Zdroj: ZDP platný v příslušném období. Vlastní zpracování. 

 

Vývoj sazeb daně u osobní důchodové daně 

Sazby daně u osobní důchodové daně také prošly výraznou legislativní úpravou, 

která spočívala nejen ve změně procentuální výše sazeb, ale také ve změně charakteru 

sazby viz Tab. 3.13. 

 

Tab. 3.13 Vývoj daňových sazeb u osobní důchodové daně v letech 2004 až 2010 

2004 - 2005 2006 - 2007 

Pásmo Sazba Nad Pásmo Sazba Nad 

0 Kč 109 200 Kč 15 % 0 0 Kč 121 200 Kč 12 % 0 

109 200 Kč 218 400 Kč 16 380 Kč + 

20 % 

109 200 Kč 121 200 Kč 218 400 Kč 14 544 Kč + 

20 % 

121 200 Kč 

218 400 Kč 331 200 Kč 38 220 Kč+ 

25 % 

218 400 Kč 218 400 Kč 331 200 Kč 33 012 Kč + 

25 % 

218 400 Kč 

331 200 Kč A více  66 420 Kč + 

32 % 

331 200 Kč 331 200 Kč A více  61 212 Kč + 

32 % 

331 200 Kč 

Zdroj: ZDP platný v příslušném období. Vlastní zpracování. 

 

Z Tab. 3.13 je zřejmé, že se v jednotlivých letech rozšiřovala nejen jednotlivá 

daňová pásma, ale docházelo i k úpravě procentní výše sazeb. Například v roce 2005 činila 

nejnižší sazba daně 15 %, avšak v roce 2007 to bylo jen 12 %, přičemž došlo i k rozšíření 

pásma, pro které tato sazba platila. Ovšem nejvýraznější změna nastala mezi lety 2007 a 

2008, kdy sazba daně přešla díky legislativní úpravě ze systému klouzavé progrese na 

lineální, tzn. jednotná sazba daně pro všechny úrovně příjmů. Lineární sazba daně je pak 

platná po celé období 2008 až 2010. 

                                                 

2
 Koeficient platný v období 2008 a 2009. 



31 

 

Výše vybraných slev na dani a nezdanitelných částí základu daně 

Legislativní úpravy se ve sledovaném období 2004 až 2010 dotkly i výše 

jednotlivých položek nezdanitelných částí základu daně a slev na dani. Vybrané položky a 

jejich vývoj je zobrazen v Tab. 3.14, přičemž světle šedá barva reprezentuje položky 

zařazené v § 34 ZDP a tmavě šedá barva položky zařazené v § 35 písm. ba) až c) ZDP. 

 

Tab. 3.14 Vývoj výše nezdanitelných části základu daně a slev na dani v letech 2004 až 2010 

Položka/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Poplatník 38 040 Kč 38 040 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Invalidita částečná 7 140 Kč 7 140 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč 

plná 14 280 Kč 14 280 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 

Dítě 25 560 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Manželka 21 720 Kč 21 720 Kč 4 200 Kč 4 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Zdroj: ZDP platný v příslušném období. Vlastní zpracování. 

 

Nejvýraznější změnu lze sledovat v roce 2005 vzhledem k roku 2004 u položky na 

nezaopatřené dítě. Došlo u ní k výraznému poklesu, ovšem toto bylo zapříčiněno změnou 

jejího zařazení z nezdanitelných částí základu daně mezi slevy na dani. Podobný propad 

lze sledovat i u ostatních položek v roce 2006, mimo již zmíněné slevy na dítě, vzhledem 

k roku 2005. I zde byla tyto změna vyvolána změnou zařazení těchto položek. V roce 2008 

lze naopak sledovat výrazný meziroční růst hodnot jednotlivých položek slev mimo 

položky slevy na dítě. Ke zvýšení jednotlivých položek došlo v souladu se změnou 

stanovování daňové povinnosti, jak bylo již popsáno výše. Ke změnám ve výši slevy na 

dítě nedochází zejména z důvodu jejího možného uplatnění nad rámec daňové povinnosti, 

kdy pak poplatníkovi může vzniknout daňový bonus. 

 

3.3 Legislativní úpravy u daní ze spotřeby ve sledovaném období 

I u daní se spotřeby podobně jako u osobní důchodové daně docházelo k častým 

legislativním změnám týkajících se nejen samotné výše sazby, ale například u daně 

z přidané hodnoty i zařazení jednotlivých položek k příslušným sazbám. 

 

Daň z přidané hodnoty  

Jak bylo již výše uvedeno, legislativní změny postihly v letech 2004 až 2010 u 

daně z přidané hodnoty zejména výši jednotlivých sazeb, ale také způsob zařazení 

jednotlivých druhů zboží a služeb. 
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Vývoj sazeb daně u daně z přidané hodnoty 

Ve sledovaném období došlo celkem ke čtyřem změnám sazeb daně z přidané 

hodnoty (dále jen DPH), jak je zobrazeno v Tab. 3.15. 

 

Tab. 3.15 Vývoj sazeb DPH ve sledovaném období 

S účinností  Snížená sazba Základní sazba 

1. 1.1995 – 31. 12. 2004 5 % 22 % 

1. 1. 2005 – 31. 12. 2007 5 % 19 % 

1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 9 % 19 % 

od 1. 1. 2010 10 % 20 % 

Zdroj: ZDPH platný v příslušném období. Vlastní úprava. 

 

První změna sazeb proběhla v roce 2004, kdy došlo ke snížení základní sazby 

22 %. Další změna se týkala již zvýšení, a to snížené sazby v roce 2008 na 9 % 

z původních 5 %. I změna v roce 2010 znamenala zvyšování sazeb, tentokrát postihla 

základní i sníženou sazbu viz Tab. 3.15. 

 

Změny v zařazení jednotlivých položek zboží a služeb 

Vzhledem k faktu, že jsou v České republice uplatňovány dvě sazby DPH, a to 

základní a snížená, dochází i ke změnám týkajícím se zařazení jednotlivých druhů výrobků 

a služeb v rámci těchto sazeb. Zařazení bude porovnáno v rámci jednotlivých základních 

skupin spotřebního koše viz Příloha 2. 

 

Potraviny a nealkoholické nápoje - u této skupiny je většina výrobků řazena ve 

snížené sazbě daně v souladu se sociálním charakterem snížené sazby. Jediná změna 

týkající se zařazení položek v rámci této podskupiny spotřebního koše nastala v roce 2006, 

kdy došlo k přeřazení kávy a čokolády apod. mezi položky, na něž je uplatňována snížená 

sazba daně. 

 

Alkoholické nápoje a tabák - u alkoholických nápojů a tabáku nedošlo ve 

sledovaném období k žádné změně a tyto výrobky podléhají vždy základní sazbě daně. 
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Odívání a obuv - v rámci této kategorie zboží ve sledovaném období nedošlo ke 

změně zařazení výrobků v rámci základní či snížené sazby a byla vždy uplatňována jen 

základní sazba daně. 

 

Bydlení, voda, energie a paliva - v této kategorii zboží se nalézají výrobky a služby 

úplně osvobozené od daně, jako například nájemné, výrobky a služby podléhající snížené 

sazbě DPH, jako například tepelná energie či vodné a stočné a také jsou zde zařazeny 

výrobky, které jsou podrobovány základní sazbě DPH, jako je například elektrická energie 

nebo tuhá paliva, avšak v období 2004 až 2010 nedošlo k přesunu žádné z těchto položek 

v rámci základní či snížené sazby daně. 

 

Bytové vybavení, zařízení domácnosti a opravy - tato kategorie obsahuje výrobky a 

služby, které podléhají zejména základní sazbě daně (s možnými výjimkami uvedenými 

v zákoně) a v rámci sledovaného období nedošlo ke změně. 

 

Zdraví - v rámci této části spotřebního koše jsou zařazeny výrobky a služby, které 

jsou nepochybně brány za sociální a nezbytně nutné, proto jsou až na výjimku léčiv a 

zdravotnických potřeb, kde je uplatňována snížená sazba daně, od daně osvobozeny. 

 

Doprava - zboží a služby zařazené do kategorie doprava mají také stabilní zařazení 

do základní či snížené sazby daně. Snížené sazbě daně podléhá zejména veřejná hromadná 

doprava, a to jak letecká, vodní či podzemní, naopak nákup osobních dopravních 

prostředků či jejich provozování podléhá základní sazbě daně. 

 

Pošty a telekomunikace - poštovní služby jsou zařazeny ve výčtu služeb podléhající 

snížené sazbě daně. 

 

Rekreace a kultura - zařazení zboží a služeb v rámci této kategorie je rozličné. 

Například rekreační a sportovní služby podléhají snížené sazbě daně, avšak výrobky 

určené k dlouhodobé rekreaci jsou zatíženy základní sazbou daně.  

 

Vzdělávání - je od daně výlučně osvobozeno. 
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Stravování a ubytování – s výjimkou stravování ve školních jídelnách, mateřských 

školách a dále ubytovacích služeb, podléhají zboží a služby zařazené do této kategorie 

základní sazbě daně, a to po celé sledované období. 

 

Ostatní zboží a služby - od daně jsou osvobozeny finanční a pojišťovací služby, 

naopak poradenské a administrativní služby podléhají základní sazbě daně beze změny ve 

sledovaném období. 

 

Spotřební daně 

U spotřebních daní se legislativní úpravy v letech 2004 až 2010 ovlivňující 

stanovení daňového zatížení poplatníka týkaly zejména sazeb daně. Sazby daně platné 

v daném období pro jednotlivé druhy výrobků jsou zobrazeny viz Příloha 3. 

 

Spotřební daň z minerálních olejů 

U spotřební daně z minerálních olejů nedošlo v období 2004 až 2009 k žádné 

změně, ta nastala až v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení jednotlivých sazeb daně mimo 

sazby daně pro zkapalněné ropné plyny. 

Spotřební daň z lihu 

U této daně byl obdobný vývoj jako u spotřební daně z minerálních olejů, tedy 

v období 2004 až 2009 byly sazby neměnné a změna nastala až v roce 2010, kdy došlo ke 

zvýšení všech sazeb spotřební daně z lihu. 

Spotřební daň z piva 

Spotřební daň z piva měla v období 2004 až 2010 stanovené stejné sazby a v roce 

2010 došlo k jejich zvýšení průměrně o 33 % vzhledem k předchozí výši sazby. 

Spotřební daň z vína meziproduktů 

U sazeb spotřební daně z vína a meziproduktů nedošlo k žádné změně po celé 

sledované období. 

Spotřební daň z tabákových výrobků 

Sazby této daně se měnily v průběhu celého sledovaného období. Pevné sazby 

spotřební daně se zvýšily vzhledem k roku 2004 o 113 %, minimální sazba daně se zvýšila 

na svůj dvojnásobek vzhledem k roku 2004 a rostla i procentní sazba daně z původních 

23 % v roce 2004 na 28 % v roce 2010. 
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4 Analýza dopadu změn dílčích parametrů osobní důchodové 

daně a daní ze spotřeby na vybrané poplatníky 

 

V rámci této kapitoly je analyzován dopad vybraných změn osobní důchodové daně 

a daní ze spotřeby na testované poplatníky. Nejdříve je vyčíslena skutečná daňová 

povinnost, daň a efektivní daňová sazba sledovaných poplatníků a dále je testováno jejich 

spotřební vydání, jenž je členěno dle jednotlivých sazeb daně z přidané hodnoty. U všech 

provedených výpočtů jsou sledovány změny v souvislosti se změnami příslušných 

legislativních úprav. 

 

4.1 Vývoj skutečné daňové povinnosti osobní důchodové daně a 

efektivní sazby daně v letech 2004 až 2010 u vybraných poplatníků 

V rámci této podkapitoly jsou charakterizovány jednotlivé sledované domácnosti 

poplatníků a také bude vyčíslena jejich skutečná daňová povinnost ve sledovaných letech 

včetně efektivní sazby daně. 

 

4.1.1 Charakteristika testovaných poplatníků 

Daňové zatížení je testováno u vybraných poplatníků, kteří jsou reprezentováni 

domácnostmi sledovanými při šetření spotřebitelských cen. Domácnosti lze členit dle 

různých hledisek a pro potřeby této práce bylo klíčovým hlediskem, jaká osoba je v čele 

domácnosti. Dle tohoto kritéria se domácnosti dále člení na domácnosti zaměstnanců, 

zemědělců, osob samostatně výdělečně činných a důchodců. Vzhledem k faktu, že je v této 

práci testována osobní důchodová daň se zaměřením na daň ze závislé činnosti a daně ze 

spotřeby, je poplatník reprezentován domácností zaměstnanců.  

 

Domácnosti zaměstnanců 

V rámci této práce je pracováno s průměrnou domácností, domácností zaměstnanců 

celkem, domácností zaměstnanců bez dětí a s dětmi a v neposlední řadě domácností 

s dětmi a minimálními příjmy.  

Charakteristika jednotlivých domácností z hlediska počtu členů domácnosti celkem 

a dále ekonomicky aktivních členů a dětí obsahuje i necelá čísla, což je dáno výsledkem 

statistického měření. 
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Průměrnou domácnost v roce 2004 tvoří 2,45 členů, přičemž 1,14 z toho jsou 

ekonomicky aktivní členové. Domácnosti zaměstnanců celkem mají 2,75 členů a z toho je 

0,94 dětí, tj. ekonomicky neaktivních jedinců. Domácnost zaměstnanců bez dětí má 1,72 

členů a domácnost zaměstnanců s dětmi se skládá ze 3,51 členů, přičemž pouze 1,59 jsou 

z tohoto počtu členové ekonomicky aktivní. Domácnost s minimálními příjmy mají 3,36 

členů, kdy pouze 0,83 z tohoto počtu jsou ekonomicky aktivní poplatníci. Pro větší 

přehlednost jsou jednotlivé počty členů domácností v roce 2004 zobrazeny v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Přehled členů testovaných domácností v roce 2004 

Domácnost  Průměrná 

domácnost 

Zaměstnanci 

celkem 

Zaměstnanci 

bez dětí 

Zaměstnanci s 

dětmi 

Rodiny s dětmi a 

min. příjmy 

Počet členů celkem 2,45 2,75 1,72 3,51 3,36 

Z toho:  

ekonomicky aktivní 
1,14 1,55 1,5 1,59 0,83 

nezaopatřené děti 0,7 0,94 0 1,63 1,88 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní zpracování. 

 

S jednotlivými počty členů domácností je dále pracováno při stanovení samotné 

daňové povinnosti. Počty členů jednotlivých domácností v letech 2005 až 2010 jsou 

uvedeny v Příloze 3. 

 

4.1.2 Přehled příjmů domácností a jejich daňové povinnosti 

U testovaných domácností jsou příjmy zjištěny statistickým šetřením Českého 

statistického úřadu, kdy ve sledovaném období 2004 až 2010 byly příjmy na následující 

úrovni, viz Tab. 4.2. 

 

Tab. 4.2 Přehled příjmů jednotlivých domácností v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná domácnost 100 860 102 298 94 485 90 153 130 986 130 143 132 633 

Zaměstnanci  celkem 186 401 190 625 211 842 215 043 308 812 309 673 316 260 

bez dětí 261 893 254 363 277 794 287 121 421 417 422 673 420 491 

s dětmi 160 104 162 093 182 222 183 156 258 421 261 010 273 946 

Rodiny s dětmi a minimálními příjmy 18 282 18 218 11 814 14 379 19 995 12 904 15 629 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní zpracování. 
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Pro přehlednost vývoje příjmů jednotlivých domácností je zobrazen Graf 4.1, ze 

kterého lze vypozorovat patrný rostoucí trend, který je zdůvodněn dále. 

 

Graf 4.1 Přehled příjmů jednotlivých domácností v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní zpracování. 

 

Z Grafu 4.1 je patrné, že příjmy jednotlivých domácností meziročně rostou 

s určitými výkyvy. Nejnižších příjmů dosahují rodiny s dětmi a minimálními příjmy, 

naopak rodiny zaměstnanců bez dětí svými příjmy převyšují příjmy ostatních testovaných 

domácností. V roce 2008 lze pozorovat výrazné zvýšení příjmů jednotlivých domácností 

mimo domácností s minimálními příjmy. V tomto roce vzrostly průměrné mzdy dle 

Českého statistického úřadu o více než 8,5 % a tento trend se promítl i do příjmů 

testovaných domácností. Zároveň došlo k úpravě metodiky Českého statistického úřadu, 

dle které mohou do šetření domácnosti vstupovat jen domácnosti s příjmy v určitém 

pásmu, které bylo nově rozšířeno. 

 

Daňová povinnost u jednotlivých sledovaných domácností 

Mezi daňovou povinností jednotlivých domácností lze pozorovat značné rozdíly. 

Také lze sledovat rozdíly mezi vypočtenou daní a konečnou daňovou povinností či 

daňovým bonusem viz Graf 4.2 až Graf 4.6. 
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Graf 4.2 Přehled daně a daňové povinnosti u průměrné domácnosti v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z Grafu 4.2 je zřejmé, že vývoj výše daně v jednotlivých letech kopíroval vývoj 

výše příjmů u průměrné domácnosti. Nejvýraznější nárůst daně byl v roce 2008, kdy došlo 

k výraznému růstu příjmů a také byl tento růst ovlivněn zavedení lineární sazby daně, která 

byla stanovena na vyšší výši než v předchozích letech nejnižší sazba daně. Dále lze 

pozorovat, že zatímco vypočtená daň vzhledem k rostoucímu příjmu rostla, samotná 

daňová povinnost klesala. V roce 2006 došlo k úpravě systému odpočtů, kdy se nově 

odpočty na poplatníka, manželku apod. neuplatňovali v rámci nezdanitelných částí základu 

daně před stanovením daňové povinnosti, ale jako slevy na dani až po stanovení daňové 

povinnosti. Touto úpravou došlo ke snížení daňové povinnosti poplatníka až do té míry, že 

dosáhl daňového bonusu. Po zavedení lineární sazby daně a změně způsobu výpočtu 

daňové povinnosti došlo ke zvýšení daňového bonusu a jeho výše se ustálila pro zbytek 

celého sledovaného období. 

 

Graf 4.3 Přehled daně a daňové povinnosti domácnosti zaměstnanců celkem v letech 2004 až 2010 

(v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 
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U domácností zaměstnanců celkem lze sledovat z vývoje daňové povinnosti opět 

obdobný vývoj jako u výše příjmů, avšak výraznější zvýšení daně vyvolaly zejména 

legislativní úpravy v oblasti stanovování daňové povinnosti. V roce 2006 se výrazně 

zvýšila hodnota vyjádřené daně, neboť došlo k přesunu odpočtu doposud uplatňovaného 

jako nezdanitelná část daně na poplatníka mezi slevy na daň. Další výrazný nárůst 

vypočtené daně vyvolala změna způsobu stanovení daňové povinnosti a zavedení lineární 

sazby daně. Zároveň však tato změna vyvolala pokles samotné daňové povinnosti, neboť 

došlo k výraznému zvýšení hodnot jednotlivých slev na dani. 

 

Graf 4.4 Přehled daně a daňové povinnosti u domácnosti zaměstnanců bez dětí v letech 2004 až 

2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

I u domácností zaměstnanců bez dětí je patrný obdobný vývoj viz Graf 4.4 jako u 

předchozích sledovaných domácností, tedy výraznější nárůst daně v roce 2006 způsobený 

zejména úpravou slev na dani a také úpravou sazeb daně, neboť v letech 2004 až 2005 byla 

u tohoto poplatníka uplatňována 20 % sazba daně, ale v roce 2006 došlo díky úpravě 

jednotlivých pásem a již zmiňovaných slev na dani k přesunu do vyššího pásma, kde byla 

již uplatňována 25 % sazba daně. Další výrazný nárůst vyjádřené daně nastal v roce 2008. 

Byl způsoben obdobně jako u předchozích sledovaných poplatníků změnou stanovování 

daňové povinnosti a úpravou sazeb daně z klouzavé progrese na lineární sazbu daně. 

Výsledná daňová povinnost dosahuje vyšších hodnot, než je tomu u ostatních sledovaných 

domácností, a to zejména z důvodu neuplatňování nezdanitelné části daně později slevy na 

daň na nezaopatřené dítě, neboť se jedná o domácnosti zaměstnanců bez dětí. 

K výraznějšímu snížení výsledné daňové povinnosti došlo v roce 2008 v důsledku již 

zmiňované změny způsobu stanovování daňové povinnosti a úpravy výše slevy na daň na 

poplatníka. 
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Graf 4.5 Přehled daně a daňové povinnosti u domácnosti zaměstnanců s dětmi v letech 2004 až 

2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z vývoje daně a daňové povinnosti u domácností zaměstnanců s dětmi zobrazeného 

v Grafu 4.5 je zřejmé, že v letech, kdy daň stoupá, klesá samotná daňová povinnost. Daň se 

vyvíjela obdobně jako u předchozích již zmíněných poplatníků s hlavními změnami ve 

výši daně v roce 2006 a 2008. Zajímavý vývoj lze sledovat u výše výsledné daňové 

povinnosti, kdy do roku 2008 dosahovala kladných hodnot, avšak v roce 2008 po 

legislativních úpravách již dochází k dosažení daňového bonusu. K tomuto snížení 

výsledné daňové povinnosti došlo zejména v důsledku zavedení nižší sazby daně, kdy 

tento poplatník v předchozích letech zdaňoval svůj příjem 20 % a 12 % sazbou daně (byl 

uplatňován systém klouzavé progrese), ovšem v roce 2008 byla lineární sazba daně na 

úrovni 15 %. Také došlo k výraznému zvýšení jednotlivých položek slev na dani. 

 

Graf 4.6 Přehled daně a daňové povinnosti u domácnosti s minimálními příjmy a dětmi v letech 

2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 
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daňová povinnost nulová, popř. dosahovaly daňového bonusu. Výrazná změna nastala 

v roce 2008 při úpravě stanovování daňové povinnosti, kdy ta měla za následek zvýšení 

vypočtené daně, ale zároveň snížení výsledné daňové povinnosti, resp. dosažení vyššího 

daňového bonusu. V roce 2009 došlo ke zvýšení výsledné daňové povinnosti vyvolané 

snížením počtu ekonomicky aktivních členů domácnosti. 

 

Tab. 4.3 Přehled výsledné daňové povinnosti jednotlivých domácností v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná domácnost 4 110 3435 0 0 0 0 0 

Zaměstnanci celkem 12 150 11 580 11 636 12 064 3 335 4 012 4 693 

Zaměstnanci bez dětí 29 200 28 180 29 000 30 906 26 695 27 620 27 539 

Zaměstnanci s dětmi 5 790 2 535 788 948 0 0 0 

Rodiny s dětmi a minimálními příjmy 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

V Tab. 4.3 je zobrazen přehled výsledné daňové povinnosti jednotlivých 

sledovaných domácností v období 2004 až 2010, přičemž pokud byla výsledná daňová 

povinnost v záporných hodnotách, je zobrazena jako nulová. Z Tab. 4.2 je zřejmé, že 

rodiny s minimálními příjmy a dětmi měly nulovou daňovou povinnost po celé sledované 

období. Pro větší přehlednost vývoje u ostatních sledovaných domácností je zobrazen Graf. 

4.7. 

 

Graf 4.7 Přehled výsledné daňové povinnosti jednotlivých domácností v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z Grafu 4.7 je zřejmé, že nejvyšší daňové povinnosti dosahují rodiny zaměstnanců 

bez dětí, domácnosti zaměstnanců celkem dosahují ve sledovaném období druhou nejvyšší 
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daňovou povinnost, ovšem její výše nedosahuje ani poloviční výše daňové povinnosti 

rodin bez dětí, které si nemohou uplatit odpočty na nezaopatřené děti. Průměrná domácnost 

dosahovala kladné daňové povinnosti jen v letech 2004 až 2005, tedy do doby než byly 

v roce 2006 převedeny nezdanitelné části základu daně na poplatníka apod. mezi slevy na 

daň. 

 

Obecně lze shrnout, že sledované poplatníky nejvíce s ohledem na vývoj výsledné 

daňové povinnosti a výše daně postihly legislativní úpravy v roce 2006 a 2008. V roce 

2006 došlo k přesunu většiny položek z nezdanitelných částí základu daně mezi slevy na 

daň, tedy si nově mohli poplatníci uplatnit odpočet sami na sebe až po vyjádření daně. Tato 

změna vedla k faktu, že u většiny sledovaných poplatníků došlo k přesunu do vyššího 

daňového pásma, kde byla uplatňována vyšší daňová sazba a zároveň došlo ke zvýšení 

hodnoty vyjádřené daně. Avšak zároveň došlo k poklesu samotné daňové povinnosti u 

většiny sledovaných poplatníků. V roce 2008 došlo k výrazné změně způsobu stanovování 

daňové povinnosti, výši slev na daň i charakteru a výši daňové sazby – blíže viz kapitola 2. 

Všechny tyto změny vedly opět u všech sledovaných poplatníků ke zvýšení vyjádřené 

daně. Hlavním důvodem zvýšení vyjádřené daně bylo navyšování příjmů vstupujících do 

základu daně o zaplacené pojistné za zaměstnance zaměstnavatelem a také zvýšení sazby 

daně na 15 % oproti 12 %, které byly uplatňovány pro nejnižší daňové pásmo 

v předchozích letech. Zároveň však klesá vlastní daňová povinnost díky zvýšení hodnot 

jednotlivých slev na dani. 

 

4.1.3 Vývoj efektivní daňové sazby osobní důchodové daně v letech 2004 až 

2010 u vybraných poplatníků 

V rámci této podkapitoly je zobrazen vývoj efektivní daňové sazby jednotlivých 

domácností vzhledem k nominální sazbě daně, které podléhaly příjmy této domácnosti 

v jednotlivých letech. 

 

Průměrná domácnost 

Příjmy průměrné domácnosti spadaly vždy do nejnižšího daňového pásma a byly 

tedy zdaňovány nejnižší uplatňovanou nominální sazbou daně (viz Graf 4.8) po celé 

sledované období, přičemž efektivní daňová sazba klesla z hodnoty 4,07 % v roce 2004 až 

na 0 % v roce 2006. Tento propad byl vyvolán odlišným uplatňováním odpočtů na 

poplatníka a dalších odpočtů. 
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Graf 4.8 Vývoj efektivní daňové sazby a uplatňované nominální daňové sazby u průměrné 

domácnosti v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Domácnost zaměstnanců celkem 

V roce 2005 došlo k úpravě odpočtu na nezaopatřené dítě, který se nově jako sleva 

na daň uplatňoval až po vyčíslení daňové povinnosti. Tato úprava způsobila, že příjmy 

domácností zaměstnanců celkem začaly podléhat sazbě daně ve vyšším daňovém pásmu. 

Daňová sazba, kterou uplatňovaly tyto domácnosti při stanovování daňové povinnosti, 

klesla až po zavedení lineární sazby daně v roce 2008. Efektivní daňová sazba klesala až 

do roku 2007, kdy se nepatrně zvýšila z důvodu vyššího zdaňovaného příjmu, avšak v roce 

2008 nastal hluboký propad efektivní daňové sazby vyvolaný novým způsobem stanovení 

daňové povinnosti i přesto, že v tomto roce tomuto poplatníkovi výrazně stouply příjmy. 

Způsob výpočtu daňové povinnosti zavedený v roce 2008 způsobil, že u této domácnosti 

klesla efektivní daňová sazba z 5,61 % v roce 2007 na 1,08 % v roce 2008.  

 

Graf 4.9 Vývoj efektivní daňové sazby a uplatňované nominální daňové sazby u domácností 

zaměstnanců celkem v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%
2

0
0

4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Nomináln
í sazba
daně

ETR

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Nominální
sazba daně

ETR



44 

 

Domácnost zaměstnanců bez dětí 

Tento sledovaný poplatník dosahuje po celé sledované období nejvyšší efektivní 

sazby daně vzhledem k ostatním testovaným poplatníkům, což vychází z faktu, že se jedná 

o domácnost bez nezaopatřených dětí. Nemohou si tak uplatnit odpočet na nezaopatřené 

dítě. Také jeho příjem byl ve sledovaném období zdaňován v rámci vyšších daňových 

pásem. V roce 2006 díky přesunu odpočtu na poplatníka mezi slevy došlo k přesunu 

k vyššímu daňovému pásmu, jak je zřejmé z Grafu 4.10. Efektivní daňová sazba byla 

v letech 2004 až 2007 bez výraznějších změn, ale v roce 2008 její sazba výrazně klesla. 

Tato změna byla opět vyvolána novým způsobem zdanění a také zavedením nižší sazby 

daně. Po tomto výrazném poklesu se efektivní sazba daně vyvíjí opět konstantně na úrovni 

mezi 6 a 7 procenty. 

 

Graf 4.10 Vývoj efektivní daňové sazby a uplatňované nominální daňové sazby u domácností 

zaměstnanců bez dětí v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Domácnost zaměstnanců s dětmi 

U domácnosti zaměstnanců s dětmi lze sledovat v Grafu 4.11 obdobný průběh 

vývoje efektivní daňové sazby jako u průměrné domácnosti. Změny, které postupně 

upravovaly výši odpočtů či způsob jejich uplatnění včetně samotného charakteru daňové 

sazby, způsobily, že po celé sledované období klesá u tohoto poplatníka efektivní sazba 

daně a to i přes skutečnost, že v roce 2006 až 2007 podléhal jeho příjem vyšší sazbě daně. 
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Graf 4.11 Vývoj efektivní daňové sazby a uplatňované nominální daňové sazby u domácností 

zaměstnanců s dětmi v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Rodiny s minimálními příjmy a dětmi 

V Grafu 4.12 je zobrazen vývoj efektivní daňové sazby u rodin s minimálními 

příjmy a dětmi a je z něj zřejmé, že po celé sledované období byla efektivní sazba daně u 

tohoto sledovaného poplatníka nulová, zároveň příjmy tohoto poplatníka vždy spadaly do 

nejnižšího daňového pásma. Tato skutečnost je způsobena velmi nízkou výší zdaňovaných 

příjmů. 

 

Graf 4.12 Vývoj efektivní daňové sazby a uplatňované nominální daňové sazby u rodin 

s minimálními příjmy a dětmi v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Obecně lze shrnout, že efektivní daňová sazba a tím daňové zatížení sledovaných 

poplatníků osobní důchodovou daní v rámci sledovaného období klesalo. Tento vývoj byl 

způsoben zejména úpravou odpočtů, kdy se nově uplatňovaly, jako slevy na daň, po 

vyčíslení daně. Díky tomu sice došlo u některých poplatníků ke zvýšení sazby daně, neboť 

se přesunuly do vyššího daňového pásma, ale v samotném důsledku jejich daňová 

povinnost klesla a s tím i daňové zatížení. Další výrazná změna efektivní daňové sazby u 
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poplatníků byla vyvolána novým způsobem zdanění, kdy se nově stanovuje daňová 

povinnost lineární sazbou daně a také se příjmy vstupující do základu daně navyšovaly o 

zaměstnavatelem zaplacené pojištění za zaměstnance. Tato změna vedla ke zvýšení 

vyjádřené daně, ovšem v důsledku toho, že došlo k navýšení hodnoty jednotlivých slev na 

daň, došlo ke snížení samotné daňové povinnosti. 

 

Výsledná daňová povinnost sledovaných poplatníků, kteří reprezentují skutečné 

domácnosti při statistických měřeních, reaguje nejvýrazněji na úpravy odpočtů a také na 

změny samotného způsobu zdanění. Pokud dojde ke změně uplatnění odpočtu, tedy přesun 

mezi nezdanitelnými části základu daně, které se uplatňují před vyjádřením daně a slevou 

na daň, která se uplatňuje až po vyjádření daně, dojde ke snížení daňové povinnosti za 

předpokladu, že se jedná o změnu nezdanitelné části základu daně na slevu na daň. Ke 

snížení daňového zatížení vede také zvýšení hodnot jednotlivých slev na dani. 

 

4.2 Dopad změn spotřebních daní na spotřební vydání vybraných 

poplatníků v letech 2004 až 2010 

V rámci této kapitoly je zobrazen vývoj spotřebních vydání testovaných domácností 

rozdělených dle sazeb daně z přidané hodnoty s tím, že jsou vyjádřená spotřební vydání 

očištěná o inflační vlivy se zahrnutím pouze daňových vlivů, tj. vybraných změn daně 

z přidané hodnoty a spotřebních daní. 

 

4.2.1 Vývoj spotřebních vydání u testovaných poplatníků v letech 2004 až 

2010 

Spotřební vydání vyjadřuje prostředky testovaných poplatníků vynaložené na nákup 

zboží a služeb. Tyto hodnoty jsou zjišťovány statistickým šetřením Českého statistického 

úřadu u jednotlivých domácností pro účely stanovení indexu spotřebitelných cen. Pro účely 

této práce byly hodnoty spotřebního vydání jednotlivých domácností očištěny o inflační 

vlivy a naopak byly zahrnuty vlivy daňových změn, tj. úprav spotřebních daní a daně 

z přidané hodnoty (v případě současné změny obou faktorů má dle šetření Českého 

statistického úřadu změna daně z přidané hodnoty 60 % vliv na výslednou změnu ceny). 

Vliv daňových změn pro jednotlivé roky zveřejňuje Český statistický úřad v rámci 

rozkladu indexu spotřebitelských cen.  
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Tab. 4.4 Vývoj spotřebních vydání testovaných domácností v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná domácnost 231 698 239 777 262 219 275 534 297 096 292 996 304 513 

Zaměstnanci celkem 265 466 276 819 306 172 320 395 340 966 341 655 352 938 

Zaměstnanci bez dětí 227 095 231 327 258 494 264 920 278 164 288 110 297 628 

Zaměstnanci s dětmi 294 895 296 234 323 960 345 935 372 240 365 893 381 454 

Rodiny s minimálními příjmy 163 749 162 459 177 487 185 087 198 307 174 933 178 654 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

V Tab. 4.4 jsou vyčísleny průměrná spotřební vydání testovaných domácností ve 

sledovaných letech. Je zřejmé, že spotřební vydání v jednotlivých letech roste, pro 

názornost je zobrazen Graf 4.13. 

 

Graf 4.13 Vývoj spotřebních vydání testovaných domácností v letech 2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z Grafu 4.13 je zřejmé, že spotřeba jednotlivých sledovaných domácností v čase 

roste s tím, že v roce 2009 dochází k poklesu spotřeby v souvislosti s ekonomickou krizí. 

Naopak v roce 2008 je spotřeba na vrcholu, neboť v té době byla také ekonomika na 

vrcholu. Nejvyšší spotřební vydání dosahují rodiny zaměstnanců s dětmi, naopak výrazně 

nižší spotřební vydání vykazují rodiny s minimálními příjmy a dětmi.  

 

Spotřební vydání celkem lze rozdělit na spotřební vydání vynaložená na výrobky a 

služby podléhající základní sazbě daně z přidané hodnoty, snížené sazbě z přidané hodnoty 

či spotřební vydání od daně z přidané hodnoty úplně osvobozená. 
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Spotřební vydání podléhající základní sazbě daně z přidané hodnoty 

Spotřební vydání podléhající základní sazbě daně zahrnuje pouze vydání 

vynaložené testovanými domácnostmi na nákup zboží a služeb podléhající základní sazbě 

daně. Absolutně vyjádřená tato spotřeba je pak zobrazena v Tab. 4.5 a pro přehlednost 

vývoje je zobrazen i Graf 4.14. 

 

Tab. 4.5Vývoj spotřebních vydání podléhající základní sazbě daně z přidané hodnoty v letech 2004 

až 2010 (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná domácnost 135 344 138 433 136 441 134 537 137 456 146 774 148 155 

Zaměstnanci celkem 156 895 161 556 163 360 159 671 160 573 174 977 175 534 

Zaměstnanci bez dětí 135 893 135 893 140 655 131 124 130 927 148 172 146 703 

Zaměstnanci s dětmi 173 379 172 016 170 017 173 215 175 369 186 839 190 895 

Rodiny s minimálními příjmy 83 819 84 832 76 542 75 020 72 951 69 067 66 145 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Nejvyšší spotřební vydání podléhající základní sazbě daně vynakládají rodiny 

zaměstnanců s dětmi, což koresponduje s jejich spotřebními vydáními celkem. Naopak 

rodiny s minimálními příjmy a dětmi vynakládají výrazně nižší částky na spotřební vydání 

podléhající základní sazbě daně, přičemž tato spotřeba od roku 2008 výrazně klesá. 

K poklesu spotřebních vydání v roce 2008 došlo i u ostatních sledovaných poplatníků. 

 

Graf 4.14 Vývoj spotřebních vydání podléhající základní sazbě daně z přidané hodnoty v letech 

2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Spotřební vydání podléhající snížené sazbě daně z přidané hodnoty 

Tyto spotřební vydání v sobě obsahují pouze částky vynaložené na nákup zboží a 

služeb podléhající pouze snížené sazbě daně z přidané hodnoty. Absolutně jsou částky 
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vynaložené domácnosti na spotřební vydání podléhající snížené sazbě daně z přidané 

hodnoty zobrazeny v Tab. 4.6 a pro přehlednost zobrazení změn také v Grafu 4.15. 

 

Tab. 4.6 Vývoj spotřebních vydání podléhající snížené sazbě daně z přidané hodnoty v letech 2004 

až 2010 (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná domácnost 67 721 71 087 88 702 99 806 111 955 99 156 106 717 

Zaměstnanci celkem 74 726 78 624 98 897 112 203 124 436 111 059 118 722 

Zaměstnanci bez dětí 62 135 64 607 80 572 91 593 99 972 91 185 99 367 

Zaměstnanci s dětmi 84 064 85 214 107 584 122 301 137 369 121 220 129 009 

Rodiny s minimálními příjmy 56 519 53 751 72 562 80 248 88 804 69 418 77 721 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z Grafu 4.15 jsou jasně patrné změny spotřebních vydání podléhající snížené sazbě 

daně v jednotlivých letech. Při srovnání těchto výkyvů s výkyvy celkové spotřeby 

zobrazenými v Grafu 4.13 je zřejmé, že se celkové spotřební vydání a vydání podléhající 

snížené sazbě daně vyvíjejí obdobně. Tedy, když například v roce 2008, ve kterém lze 

sledovat nejvýraznější nárůst, vzrostla hodnota spotřebních vydání celkem, vzrostla ještě 

výrazněji hodnota spotřebních vydání vynaložených na zboží a služby podléhající základní 

sazbě daně z přidané hodnoty. Nárůst je zde patrnější, neboť nejsou tato spotřební vydání 

ovlivňována poklesem spotřebních vydání podléhajících základní sazbě daně.  

 

Graf 4.15 Vývoj spotřebních vydání podléhající snížené sazbě daně z přidané hodnoty v letech 

2004 až 2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Vývoj spotřebních vydání podléhajících snížené sazbě daně je obdobný jako vývoj 

výše příjmů sledovaných domácností. Toto vychází z charakteru položek spotřebního koše 
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podléhajících snížené sazbě daně. Jedná se zejména o potraviny a pak další služby běžné 

spotřeby. Spotřeba takového zboží a služeb s rostoucím příjmem roste. V níže zobrazeném 

Grafu 4.16 je zobrazen vývoj spotřebních vydání vynaložených na potraviny a 

nealkoholické nápoje a je z něj zřejmé po srovnání s Grafem 4.1, že se skutečně spotřební 

vydání vynaložená na potraviny, resp. na zboží a služby podléhající snížené sazbě daně, 

vyvíjejí obdobně jako příjem sledovaných poplatníků. 

 

Graf 4.16 Vývoj spotřebních vydání osvobozených od daně z přidané hodnoty v letech 2004 až 

2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Spotřební vydání osvobozená od daně z přidané hodnoty 

Spotřební vydání osvobozená od daně obsahují částky vynaložené na nákup zboží a 

služeb, které nepodléhají dani z přidané hodnoty. Tato spotřební vydání tvoří nejmenší část 

z celkových spotřebních vydání viz Tab. 4.7 a Graf. 4.16. 

 

Tab. 4.7 Vývoj spotřebních vydání osvobozených daně z přidané hodnoty v letech 2004 až 2010 

(v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměrná domácnost 28 634 30 257 37 077 41 192 47686 47 066 49 641 

Zaměstnanci celkem 33 844 36 640 43 915 48 522 55 957 55 619 58 681 

Zaměstnanci bez dětí 28 987 30 827 37 267 42 203 47 266 48 753 51 557 

Zaměstnanci s dětmi 37 452 39 004 46 359 50 419 59 502 57 833 61 550 

Rodiny s minimálními příjmy 23 411 23 876 28 383 29 819 36 552 36 447 34 788 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní zpracování. 

 

Opět lze sledovat z Grafu 4.15 obdobný vývoj spotřebních vydání osvobozených od 

daně z přidané hodnoty jako u celkových spotřebních vydání. Tedy v roce, kdy vzrostly 
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výdaje na celkové spotřební vydání, vzrostla i hodnota vydání osvobozených od daně 

z přidané hodnoty. 

 

Graf 4.17 Vývoj spotřebních vydání osvobozených od daně z přidané hodnoty v letech 2004 až 

2010 (v Kč) 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Obecně lze shrnout, že spotřební vydání domácností v čase roste s výjimkami, kdy 

poklesne celá ekonomika. Zároveň lze konstatovat, že pokud roste hodnota celkových 

spotřebních vydání, roste i hodnota spotřebních vydání vynaložených za zboží a služby 

podléhající snížené sazbě daně či od daně úplně osvobozených. Tento závěr vyplývá 

z charakteru jednotlivých položek podléhajících snížené sazbě daně či od daně plně 

osvobozených. Jedná se o položky zejména sociálního charakteru a běžné spotřeby, jako 

například potraviny a nealkoholické nápoje. Spotřeba tohoto zboží spolu se zvyšujícím se 

příjmem roste. 

 

4.2.2 Analýza vývoje spotřebních vydání u testovaných poplatníků ve 

vybraných letech  

V rámci této kapitoly jsou analyzovány dopady změn na spotřební vydání, členěné 

dle sazeb daně z přidané hodnoty, testovaných poplatníků ve zvolených letech, která byla 

zvolena s ohledem na změny v legislativní úpravě daní ze spotřeby. Konkrétně jsou u 

vybraných domácností analyzovány změny spotřebního vydání mezi lety 2005 a 2006, 

2007 a 2008 a také 2009 až 2010, kdy docházelo k nejvýraznějším legislativním úpravám. 

Změny spotřebních vydání u sledovaných domácností po celé sledované období jsou 

zobrazeny v Příloze 4. 
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Spotřební vydání ve vybraných letech u průměrné domácnosti 

V Grafu 4.18 jsou zobrazena spotřební vydání dle sazeb daně z přidané hodnoty, 

kterým podléhají v jednotlivých letech. Z vývoje spotřebních vydání je zřejmé, že 

nejvýraznější změny proběhly u spotřebních vydání vynaložených na zboží a služby 

podléhající základní a snížené sazbě, kdy od roku 2006 klesalo procento spotřebních 

vydání vynaložených na zboží a služby podléhající základní sazbě a naopak rostlo procento 

vydání vynaložených na zboží a služby podléhající snížené sazbě daně. Tento trend se 

změnil v roce 2009. 

 

Graf 4.18 Vývoj spotřebních vydání u průměrné domácnosti ve vybraných letech 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

V Tab. 4.8 jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých spotřebních vydání průměrné 

domácnosti vyjádřené v Kč tak i v procentech vzhledem k celkovým spotřebním vydáním. 

Také je vyjádřena relativní změna jednotlivých spotřebních vydání vzhledem 

k předchozímu roku. Z dat uvedených v této tabulce je zřejmé, že v roce 2006 po zavedení 

vyšších sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, došlo ke snížení spotřebních vydání 

podléhající základní sazbě daně o téměř 10 %, přičemž nejvíce se na tomto poklesu 

podílela právě složka spotřebních vydání vynakládaných na alkoholické nápoje a tabák viz 

Tab. 4.9, kde jsou zobrazeny změny jednotlivých dílčích částí spotřebního koše včetně 

jejich relativních změn vzhledem k předchozímu roku. V roce 2008 došlo ke zvýšení 

snížené sazby daně z přidané hodnoty. Tato legislativní úprava vyvolala opět zvýšení 

spotřebních vydání podléhajících snížené sazbě daně, i když v menší míře než tomu bylo 

v předchozích letech. Nejvíce na tomto zvýšení spotřebních vydání podílely potraviny a 

nealkoholické nápoje a spotřební vydání vynaložená na zdraví. Ovšem výrazné zvýšení 

spotřebních vydání na zdraví neovlivnila jen skutečnost, že došlo ke zvýšení sazby daně, 
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ale také fakt, že byly zavedeny regulační poplatky ve zdravotnictví. V roce 2010 došlo ke 

zvýšení obou sazeb daně z přidané hodnoty a také zvýšení téměř všech spotřebních daní. 

Důsledky této legislativní změny budou popsány níže. 

 

Tab. 4.8 Srovnání spotřebních vydání ve vybraných letech u průměrné domácnosti (v Kč a v %) 

 Rok Rozdíl Rok Rozdíl Rok Rozdíl 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Suma 239 777 262 219 22 442 275 534 297 096 21 562 292 996 304 513 11 517 

Snížená sazba 71 087 88 702 17 615 99 806 111 955 12 149 99 156 106 717 7 561 

Základní sazba 138 433 136 441 -1 993 134 537 137 456 2 920 146 774 148 155 1 381 

Osvobozeno od DPH 30 257 37 077 6 820 41 192 47 685 6 494 47 066 49 641 2 575 

Suma 100 % 100 %   100 % 100 %   100 % 100 %   

Snížená sazba 29,65 % 33,83 % 14,10 % 36,22 % 37,68 % 4,03 % 33,84 % 35,05 % 3,55 % 

Základní sazba 57,73 % 52,03 % -9,87 % 48,83 % 46,27 % -5,25 % 50,09 % 48,65 % -2,88 % 

Osvobozeno od DPH 12,62 % 14,14 % 12,05 % 14,95 % 16,05 % 7,36 % 16,06 % 16,30 % 1,48 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Důsledky legislativní úpravy provedené v roce 2010 jsou patrné z Tab. 4.8 a Tab. 

4.9. Je zřejmé, že došlo k zpomalení trendu rostoucích spotřebních vydání podléhajících 

snížené sazbě daně či od daně osvobozených. Naopak poměr spotřební vydání podléhající 

základní sazbě vzhledem k celkovým spotřebním vydáním neklesal tak výrazně jako 

v předchozích sledovaných letech. Při sledování jednotlivých položek spotřebního koše je 

zřejmé z Tab. 4.9, že průměrná domácnost omezila spotřební vydání zejména na alkohol a 

tabák či stravovací a ubytovací služby naopak spotřební vydání na potraviny či dopravu 

vzrostly. 
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Tab. 4.9 Srovnání spotřebních vydání ve vybraných letech u průměrné domácnosti v(v %) 

  

Typ spotřebního vydání 

Rozdíl mezi 2005 a 

2006 

Rozdíl mezi 2007 a 

2008 

Rozdíl mezi 2009 a 

2010 

Potraviny a nealkoholické nápoje -0,38 % 3,45 % 4,24 % 

Alkoholické nápoje a tabák -3,36 % -2,14 % -3,89 % 

Odívání a obuv -2,37 % -2,33 % -0,08 % 

Bydlení, voda, energie a paliva  -0,16 % 10,62 % -3,45 % 

Bytové vybavení a zařízení 

domácnosti  

5,51 % -3,26 % -4,08 % 

Zdraví -6,47 % 38,74 % 9,48 % 

Doprava 3,08 % 12,75 % 8,03 % 

Pošty a telekomunikace 3,08 % -1,44 % -1,01 % 

Rekreace, kultura a sport -4,76 % 4,08 % -1,39 % 

Vzdělávání 1,87 % 7,09 % -4,18 % 

Stravovací a ubytovací služby  -3,65 % 7,24 % -3,18 % 

Ostatní zboží a služby 3,00 % -0,35 % -2,42 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Spotřební vydání ve vybraných letech u domácností zaměstnanců celkem 

Z vývoje spotřebních vydání zobrazeného v Grafu 4.19 je zřejmý obdobný trend, 

jako u spotřebních vydání průměrné domácnosti. Tedy v letech 2005 až 2008 se zvyšuje 

podíl spotřebních vydání podléhající snížené sazbě daně z přidané hodnoty a naopak klesá 

podíl spotřebních vydání podléhajících základní sazbě daně vzhledem k celkovým 

spotřebním vydáním. V roce 2009 dochází ke změně trendu.  

 

Graf 4.19 Vývoj spotřebních vydání u domácnosti zaměstnanců celkem ve vybraných letech 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní zpracování. 

 

Údaje v Tab. 4.10 a Tab. 4.11 jsou zobrazeny stejných způsobem, jako u 

předchozího testovaného poplatníka. Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků 

000%

020%

040%

060%

080%

100%

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Osvobozeno od DPH

Základní sazba

Snížená sazba



55 

 

vedlo ke snížení spotřebních vydání podléhajících základní sazbě daně, přičemž nejvíce se 

na tomto snížení podílela položka spotřebních vydání na alkoholické nápoje a tabák 

(viz Tab. 4.11). Naopak u spotřebních vydání podléhajících snížené sazbě daně či od ní 

osvobozených roste poměr těchto spotřebních vydání vzhledem k celkovým. Legislativní 

úprava daně z přidané hodnoty v roce 2008 způsobila zpomalení rostoucího trendu 

spotřebních vydání podléhající snížené sazbě daně. K největším změnám došlo zejména u 

položek spotřebních vydání vynakládaných na zdraví či potraviny a nealkoholické nápoje a 

také na bydlení, vodu, energii a paliva. U všech těchto položek došlo ke zvýšení 

spotřebních vydání na ně vynaložených, neboť podléhají zejména snížené sazbě daně, která 

byla legislativní úpravou v tomto roce zvýšena o 4 %. U spotřebních vydání na zdraví se 

projevil také dopad zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Legislativní úprava 

provedená v roce 2010 bude popsána níže. 

 

Tab. 4.10 Vývoj spotřebních vydání u domácnosti zaměstnanců celkem ve vybraných letech (v Kč a 

v %) 

 Rok Rozdíl Rok Rozdíl Rok Rozdíl 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Suma 276 819 306 172 29 353 320 395 340 966 20 571 341 655 352 938 11 283 

Snížená sazba 78 624 98 897 20 273 112 203 124 436 12 233 111 059 118 723 7 663 

Základní sazba 161 556 163 360 1 804 159 671 160 573 902 174 977 175 534 557 

Osvobozeno od DPH 36 639 43 915 7 276 48 522 55 957 7 436 55 619 58 681 3 062 

Suma 100 % 100 %   100 % 100 %   100 % 100 %   

Snížená sazba 28,40 % 32,30 % 13,73 % 35,02 % 36,50 % 4,21 % 32,51 % 33,64 % 3,48 % 

Základní sazba 58,36 % 53,36 % -8,58 % 49,84 % 47,09 % -5,50 % 51,21 % 49,74 % -2,89 % 

Osvobozeno od DPH 13,24 % 14,34 % 8,37 % 15,14 % 16,41 % 8,37 % 16,28 % 16,63 % 2,13 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Spotřební vydání domácností zaměstnanců celkem zareagovala na zvýšení sazeb 

daně z přidané hodnoty i zvýšení sazeb spotřebních daní obdobně jako spotřební vydání 

průměrné domácnosti. Z hodnot zobrazených v Tab. 4.11 je zřejmé, že tento sledovaný 

poplatník omezil spotřebu zejména výrobků a služeb určených pro rekreaci a kulturu, 

bytové vybavení či alkoholické nápoje a tabák. Naopak se mu zvýšila spotřební vydání na 

potraviny a nealkoholické nápoje či zdraví. Tedy spotřební vydání běžné spotřeby.  
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Tab. 4.11 Srovnání spotřebních vydání ve vybraných letech u domácností zaměstnanců celkem 

(v %) 

  Rozdíl mezi 

2005 a 2006 

Rozdíl mezi 2007 

a 2008 

Rozdíl mezi 

2009 a 2010 
  

Potraviny a nealkoholické nápoje 0,91% 4,19 % 3,68 % 

Alkoholické nápoje a tabák -5,44 % -0,81 % -4,96 % 

Odívání a obuv -3,71 % -1,44 % 1,93 % 

Bydlení, voda, energie a paliva  -3,67 % 10,73 % 0,25 % 

Bytové vybavení a zařízení domácnosti  4,56 % -1,15 % -2,46 % 

Zdraví -11,47 % 31,13 % 10,84 % 

Doprava 11,01 % 11,14 % -0,23 % 

Pošty a telekomunikace 2,28 % -0,81 % -0,41 % 

Rekreace, kultura a sport -6,63 % 0,63 % -4,17 % 

Vzdělávání -8,06 % 12,43 % 1,29 % 

Stravovací a ubytovací služby  -1,92 % 7,28 % 0,45 % 

Ostatní zboží a služby 3,71 % 1,70 % -2,14 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Spotřební vydání ve vybraných letech u domácností zaměstnanců bez dětí 

I spotřební vydání domácností zaměstnanců bez dětí se vyvíjejí obdobně jako u 

předchozích testovaných poplatníků, zároveň je ale z Grafu 4.20 zřejmé, že změny 

jednotlivých spotřebních vydání nejsou tak výrazné, jako právě u předchozích testovaných 

poplatníků. 

 

Graf 4.20 Vývoj spotřebních vydání u domácnosti zaměstnanců bez dětí ve vybraných letech 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Podíl spotřebních vydání podléhajících základní sazbě daně neklesl viz Tab. 4.12 

po legislativních úpravách v roce 2006 tak výrazně jako u předchozích poplatníků, zároveň 
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však spotřební vydání na alkoholické nápoje a tabák zareagovalo na zvýšení spotřební daně 

z tabákových výrobků nejvýrazněji, a to 8% poklesem. Důvodem proč poměr spotřebních 

vydání podléhajících základní sazbě daně vzhledem k celkových spotřebních vydáním 

neklesl výrazněji je zvýšení spotřebních vydání na dopravu. V roce 2008 lze sledovat 

výrazně nižší nárůst spotřebních vydání podléhajících snížené sazbě daně, než tomu bylo 

v předchozím sledovaném období. Toto zpomalení trendu, je způsobeno zvýšením snížené 

sazby daně z přidané hodnoty. Zajímavý je i vývoj spotřebních vydání na zdraví. V roce 

2008 došlo k jejich zvýšení, které bylo vyvolané zvýšením sazby daně a zavedením 

regulačních poplatků ve zdravotnictví, ale zároveň toto zvýšení bylo v mnohem menší 

míře, než u sledovaných poplatníků s dětmi. Změny vyvolané legislativní úpravou v roce 

2010 jsou popsány níže.  

 

Tab. 4.12 Vývoj spotřebních vydání u domácnosti zaměstnanců bez dětí ve vybraných letech (v Kč 

a v %) 

 Rok Rozdíl Rok Rozdíl Rok Rozdíl 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Suma 231 327 258 494 27 167 264 920 278 164 13 245 288 110 297 628 9 518 

Snížená sazba 64 607 80 572 15 965 91 593 99 971 8 378 91 185 99 367 8 182 

Základní sazba 135 893 140 655 4 762 131 124 130 927 -197 148 172 146 703 -1 469 

Osvobozeno od DPH 30 827 37 267 6 440 42 203 47 266 5 063 48 753 51 557 2 805 

Suma 100 % 100 %   100 % 100 %   100 % 100 %   

Snížená sazba 27,93 % 31,17 % 11,60 % 34,57 % 35,94 % 3,95 % 31,65 % 33,39 % 5,49 % 

Základní sazba 58,74 % 54,41 % -7,37 % 49,50 % 47,07 % -4,90 % 51,43 % 49,29 % -4,16 % 

Osvobozeno od DPH 13,33 % 14,42 % 8,19 % 15,93 % 16,99 % 6,66 % 16,92 % 17,32 % 2,37 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

V roce 2010 po zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty i sazeb téměř všech daní ze 

spotřeby nedošlo k tak výraznému zvýšení spotřebních vydání podléhající základní sazbě 

daně, jako tomu bylo u předchozích sledovaných poplatníků. Důvodem je větší omezení 

spotřebních vydání na zboží a služby podléhají základní sazbě daně. Případně viz Tab. 4.13 

spotřební vydání na dopravu klesla o 12 %, zatímco u domácností zaměstnanců celkem to 

bylo jen 0,23 %.  
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Tab. 4.13 Srovnání spotřebních vydání ve vybraných letech u domácností zaměstnanců bez dětí 

(v %) 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Spotřební vydání ve vybraných letech u domácností zaměstnanců s dětmi 

I u domácností zaměstnanců s dětmi vyvolaly změny viz Graf 4.21 ve sledovaných 

letech obdobný vývoj ve spotřebních vydáních, jako tomu bylo u předchozích sledovaných 

poplatníků.  

 

Graf 4.21 Vývoj spotřebních vydání u domácnosti zaměstnanců s dětmi ve vybraných letech 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

U tohoto testovaného poplatníka došlo viz Tab. 4.14 po legislativní úpravě ke 

snížení spotřebních vydání podléhajících základní sazbě daně. Přičemž největší vliv na toto 

snížení viz Tab. 4.15 mělo snížení spotřebních vydání na alkoholické nápoje a tabák. 
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  Rozdíl mezi 2005 a 

2006 

Rozdíl mezi 2007 a 

2008 

Rozdíl mezi 

2009 a 2010 
zaměstnanci bez dětí 

Potraviny a nealkoholické nápoje -2,14 % 5,71 % 2,95 % 

Alkoholické nápoje a tabák -8,04 % 2,97 % -1,34 % 

Odívání a obuv -7,08 % 2,75 % -3,69 % 

Bydlení, voda, energie a paliva  -5,53 % 10,97 % 3,22 % 

Bytové vybavení a zařízení domácnosti  1,28 % 2,66 % 5,85 % 

Zdraví -5,88 % 21,32 % 18,93 % 

Doprava 24,88 % 2,86 % -12,06 % 

Pošty a telekomunikace 3,16 % 1,42  % 1,83 % 

Rekreace, kultura a sport -5,43 % 3,50 % -4,42 % 

Vzdělávání -35,77 % -8,11 % -11,87 % 

Stravovací a ubytovací služby  -0,11 % 5,39 % -1,03 % 

Ostatní zboží a služby 1,25 % 2,87 % -0,50 % 
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V roce 2008 došlo k výraznému zvýšení spotřebních vydání od daně osvobozených a 

snížení rostoucího trendu spotřebních vydání podléhajících snížené sazbě daně. Spotřební 

vydání podléhajících snížené sazbě daně ovlivnilo zvýšení snížené sazby daně. Největší 

dopad měla tato úprava na spotřební vydání vynakládaná na bydlení, energii a vodu a také 

na zdraví. Položka spotřebních vydání na zdraví ovlivnila i výši spotřebních vydání 

osvobozených od daně z přidané hodnoty, neboť došlo ke značnému zvýšení spotřebních 

vydání na úhradu léčiv. Změny vyvolané legislativní úpravou v roce 2010 jsou popsány 

dále. 

 

Tab. 4.14 Vývoj spotřebních vydání u domácnosti zaměstnanců s dětmi ve vybraných letech (v Kč a 

v %) 

 Rok Rozdíl Rok Rozdíl Rok Rozdíl 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Suma 296 234 323 960 27 726 345 935 372 240 26 305 365 893 381 454 15 562 

Snížená sazba 85 214 107 584 22 370 122 301 137 369 15 068 121 220 129 010 7 790 

Základní sazba 172 016 170 017 -1 999 173 215 175 369 2 154 186 839 190 895 4 055 

Osvobozeno od DPH 39 004 46 359 7 355 50 419 59 502 9 083 57 833 61 550 3 717 

Suma 100 % 100 %   100 % 100 %   100 % 100 %   

Snížená sazba 28,77 % 33,21 % 15,45 % 35,35 % 36,90 % 4,38 % 33,13 % 33,82 % 2,08 % 

Základní sazba 58,07 % 52,48 % -9,62 % 50,07 % 47,11 % -5,91 % 51,06 % 50,04 % -2,00 % 

Osvobozeno od DPH 13,17 % 14,31 % 8,68 % 14,57 % 15,98 % 9,68 % 15,81 % 16,14 % 2,08 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Změny v roce 2010 vyvolaly u tohoto sledovaného poplatníka nejméně výrazné 

změny ve spotřebním vydání vzhledem k ostatním poplatníkům. Tedy skutečnost, že došlo 

ke zvýšení obou uplatňovaných sazeb daně z přidané hodnoty i zvýšení sazeb všech 

spotřebních daní mimo spotřebních daní uvalených na tabákové výrobky a víno neovlivnila 

tohoto poplatníka v takové míře, jakou je možné sledovat u předchozích poplatníků 

zejména u poměru spotřebních vydání podléhajících snížené sazbě daně vzhledem 

k celkovým spotřebním vydáním. Tuto skutečnost ovlivňuje zejména fakt, že celková výše 

spotřebních vydání u tohoto poplatníka jsou nejvyšší ze všech testovaných poplatníků a 

tedy lépe absorbují legislativní úpravy než v případě menší spotřeby. Toto je zřejmé i 

z Tab. 4.15, kdy byla spotřeba podléhající základní sazbě mimo spotřeby na alkoholické 

nápoje a bytové vybavení domácnosti omezena vzhledem k předchozím poplatníkům 

minimálně.  
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Tab. 4.15 Srovnání spotřebních vydání ve vybraných letech u domácností zaměstnanců s dětmi 

(v %) 

  Rozdíl mezi 

2005 a 2006 

Rozdíl mezi 2007 

a 2008 

Rozdíl mezi 

2009 a 2010 
zaměstnanci s dětmi 

Potraviny a nealkoholické nápoje 3,37 % 3,20 % 4,19 % 

Alkoholické nápoje a tabák -4,00 % -4,00 % -7,68 % 

Odívání a obuv -1,25 % -4,14 % 5,16 % 

Bydlení, voda, energie a paliva  -2,25 % 10,77 % -1,78 % 

Bytové vybavení a zařízení domácnosti  7,42 % -3,96 % -9,03 % 

Zdraví -16,95 % 40,40 % 4,33 % 

Doprava 0,15 % 16,63 % 7,86 % 

Pošty a telekomunikace 1,81 % -2,58 % -1,86 % 

Rekreace, kultura a sport -6,96 % -1,35 % -4,44 % 

Vzdělávání -0,53 % 14,49 % 3,68 % 

Stravovací a ubytovací služby  -2,21 % 8,11 % 0,45 % 

Ostatní zboží a služby 5,63 % 0,86 % -3,13 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Rodiny s minimálními příjmy dětmi 

Rodiny s minimálními příjmy a dětmi vykazují nejnižší hodnoty spotřebních vydání 

ze všech sledovaných poplatníků, přičemž, jak je zřejmé i z Grafu 4.22, změny 

v jednotlivých letech ovlivnily poměr mezi jednotlivými spotřebními vydáními členěnými 

dle sazeb daně nejvýrazněji ze všech testovaných poplatníků. 

 

Graf 4.22 Vývoj spotřebních vydání u rodin s minimálními příjmy a dětmi ve vybraných letech 

 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z Tab. 4.16 je zřejmé, že v roce 2006 došlo k výraznému snížení poměru 

spotřebních vydání podléhajících základní sazbě daně vzhledem k celkovým spotřebním 

vydáním, a to o 17 %. Tento pokles byl způsoben primárně se snižující spotřebou zboží a 
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služeb podléhajících základní sazbě daně, jako jsou případně odívání a obuv či rekreace         

a kultura a minimálně jej ovlivnila legislativní úprava v podobě zvýšení sazeb spotřební 

daně z tabákových výrobků. Tento jev ovlivňuje zejména velmi nízká úroveň spotřebních 

vydání. V roce 2008 po zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty dochází viz 

Tab. 4.17 k výraznému poklesu spotřebních vydání na tabákové výrobky, dopravu či 

rekreaci. Opět je tento efekt způsoben velmi nízkou úrovní spotřebních vydání celkem. 

Dopady legislativních úprav z roku 2010 jsou popsány dále. 

 

Tab. 4.16 Vývoj spotřebních vydání u domácnosti zaměstnanců bez dětí ve vybraných letech (v Kč 

a v %) 

 Rok Rozdíl Rok Rozdíl Rok Rozdíl 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Suma 162 459 177 487 15 028 185 087 198 307 13 220 174 933 178 654 3 721 

Snížená sazba 53 751 72 562 18 811 80 248 88 804 8 556 69 418 77 721 8 302 

Základní sazba 84 832 76 542 -8 290 75 020 72 951 -2 069 69 067 66 145 -2 922 

Osvobozeno od DPH 23 876 28 383 4 507 29 819 36 552 6 733 36 447 34 788 -1 659 

Suma 100 % 100 %   100 % 100 %   100 % 100 %   

Snížená sazba 33,09 % 40,88 % 23,57 % 43,36 % 44,78 % 3,29 % 39,68 % 43,50 % 9,63 % 

Základní sazba 52,22 % 43,13 % -17,41 % 40,53 % 36,79 % -9,24 % 39,48 % 37,02 % -6,23 % 

Osvobozeno od DPH 14,70 % 15,99 % 8,81 % 16,11 % 18,43 % 14,41 % 20,83 % 19,47 % -6,54 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

V roce 2010 lze sledovat v Tab. 4.16, že došlo k poklesu spotřebních vydání 

podléhajících základní sazbě daně, jako u předchozích testovaných poplatníků, ale zároveň 

poklesl i poměr spotřebních vydání od daně osvobozených. Takový dopad neměly 

legislativní úpravy v roce 2010 zatím na žádného testovaného poplatníka. Naopak došlo 

k výraznému zvýšení spotřebních vydání podléhajících snížené sazbě daně. Z hodnot 

zobrazených v Tab. 4.17 je zřejmé, že domácnosti s minimálními příjmy omezily spotřební 

vydání téměř na všechny typy zboží a služeb vyjma nutných jako jsou například potraviny 

a nealkoholické nápoje či odívání a obuv. Tato změna ve spotřebních vydáních je silnou 

reakcí na zvýšení jednotlivých sazeb daně. V kombinaci s nízkými příjmy tohoto 

testovaného poplatníka došlo k výrazné změně jeho spotřebních vydání, jak bylo již výše 

popsáno. 
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Tab. 4.17 Srovnání spotřebních vydání ve vybraných letech u rodin s minimálními příjmy a dětmi 

(v %) 

  Rozdíl mezi 2005 a 

2006 

Rozdíl mezi 2007 a 

2008 

Rozdíl mezi 2009 a 

2010 
Rodiny s min. příjmy a dětmi 

Potraviny a nealkoholické nápoje 0,41 % 2,62 % 5,13 % 

Alkoholické nápoje a tabák -2,40 % -17,16 % -5,67 % 

Odívání a obuv -5,09 % -0,17 % 7,63 % 

Bydlení, voda, energie a paliva  5,56 % 13,71 % -5,15 % 

Bytové vybavení a zařízení 

domácnosti  

5,56 % 13,71 % -5,15 % 

Zdraví -4,71 % 65,97 % -11,49 % 

Doprava 6,71 % -18,01 % 27,45 % 

Pošty a telekomunikace 1,88 % 12,95 % -1,45 % 

Rekreace, kultura a sport -6,42 % -6,20 % -4,07 % 

Vzdělávání -20,19 % -0,82 % -9,01 % 

Stravovací a ubytovací služby  -7,51 % -0,07 % 2,33 % 

Ostatní zboží a služby -7,16 % 1,10 % -6,12 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Srovnání spotřebních vydání domácností zaměstnanců bez dětí a rodin s minimálními 

příjmy a dětmi 

Pro srovnání spotřebních vydání poplatníků byly vybrány dvě zcela odlišné 

domácnosti, a to domácnost s minimálními příjmy a dětmi a domácnosti, jenž mají 

nejvyšší příjmy ze všech sledovaných poplatníků, ale naopak bez dětí. Domácnost 

zaměstnanců bez dětí je v Tab. 4.18 vyznačena šedou barvou a rodina s minimálními 

příjmy a dětmi je vyznačena v téže tabulce bílou barvou.  

 

Tab. 4.18 Vývoj spotřebních vydání u domácnosti zaměstnanců bez dětí a rodin s minimálními 

příjmy a dětmi ve vybraných letech (v %) 

Sazba daně Rozdíl mezi rokem 2005 

a 2006 

Rozdíl mezi rokem 2007 

a 2008 

Rozdíl mezi rokem 2009 

a 2010 

Snížená sazba 11,60 % 23,57 % 3,95 % 3,29 % 5,49 % 9,63 % 

Základní sazba -7,37 % -17,41 % -4,90 % -9,24 % -4,16 % -6,23 % 

Osvobozeno od DPH 8,19 % 8,81 % 6,66 % 14,41 % 2,37 % -6,54 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 
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Z Tab. 4.18 je zřejmé, že úpravy postihující sazbu daně z přidané hodnoty či 

spotřebních daní ovlivňují více rodiny s minimálními příjmy a dětmi, kdy dochází 

k výraznějšímu snížení spotřebních vydání podléhajících základní sazbě daně. Pokud, ale 

dochází k úpravám spotřebních daní zároveň spolu se změnami sazeb daně z přidané 

hodnoty, dochází u rodin s minimálními příjmy a dětmi k poklesu nejen spotřebních vydání 

podléhajících základní sazbě daně, jak je tomu u domácností zaměstnanců bez dětí, ale i u 

spotřebních vydání od daně osvobozených. Tuto skutečnost způsobuje nízká úroveň příjmů 

rodin s minimálními příjmy a zároveň s tím související nízká úroveň spotřebních vydání, 

kdy dochází k horší absorpci případných legislativních úprav. 

 

Obecně lze shrnout, že v případě zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty či 

spotřebních daní reagují testovaní poplatníci na tuto skutečnost zejména snížením 

jednotlivých spotřebních vydání podléhajících základní sazbě daně, přičemž k růstu 

spotřebních vydání podléhajících snížené sazby daně dochází i v případě zvýšení snížené 

sazby daně, i když pomalejším tempem, než-li tomu bylo před zavedením zvýšené daně. 

Spotřební vydání osvobozená od daně z přidané hodnoty obvykle rostou spolu se 

spotřebními vydáními podléhajícími snížené sazbě daně s výjimkou poplatníků s velmi 

nízkou úrovní příjmů. Dále se dá obecně stanovit, že u testovaných poplatníků s výjimkou 

rodin s minimálními příjmy a dětmi tvoří většinu spotřebních vydání spotřební vydání 

podléhající základní sazbě daně, dále pak následují spotřební vydání podléhající snížené 

sazbě daně a nejmenší zastoupení mají spotřební vydání od daně osvobozené. 
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4.3 Vývoj daňového zatížení u vybraných poplatníků v letech 2004 až 

2010 

V rámci této kapitoly jsou zobrazeny hodnoty zaplacené testovanými poplatníky 

v jednotlivých sledovaných letech na daň z přidané hodnoty, členěnou dle jednotlivých 

sazeb, daň z příjmů ze závislé činnosti a v neposlední řadě i na pojištění zaplacené 

poplatníkem na zdravotní a sociální pojištění. 

 

Průměrná domácnost 

V Tab. 4.19 jsou vyjádřeny jednotlivé částky zaplacené průměrnou domácností na 

daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, pojištění i částky přijaté v podobě daňového bonusu. 

V níže zobrazené tabulce je také vyčíslen příjem testovaného poplatníka po zdanění i 

celkový čistý příjem. 

 

Tab. 4.19 Hodnoty částek zaplacených průměrnou domácností ve sledovaných letech na daň 

z přidané hodnoty, daň z příjmů ze závislé činnosti i pojištění (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 100 860 102 298 94 485 90 153 130 986 130 143 132 633 

Vlastní daňová povinnost na ODD 4 110 3 435 0 0 0 0 0 

Pojištění 12 103 12 276 11 338 10 818 15 718 15 617 15 916 

Příjem po zdanění 84 646 86 587 83 147 79 335 115 268 114 526 116 717 

Daňový bonus 0 0 996 1 524 9 679 9 242 8 867 

Čistý příjem po ODD 84 646 86 587 84 143 80 859 124 946 123 768 125 584 

Základní sazba 24 406 22 103 21 785 21 481 21 947 23 435 24 692 

Snížená sazba 3 225 3 385 4 224 4 753 9 244 8 187 9 702 

Celkový čistý příjem 57 015 61 099 58 135 54 625 93 756 92 146 91 190 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z Tab. 4.19 je zřejmé, že legislativní úpravy provedené v oblasti osobní důchodové 

daně z příjmů ze závislé činnosti vedly ke snižování vlastní daňové povinnosti průměrné 

domácnosti, a zejména v roce 2006 lze sledovat výrazný pokles vlastní daňové povinnosti 

z této daně, kdy průměrná domácnost díky úpravám zařazení odpočtů již dosahuje 

daňového bonusu, který v dalších sledovaných letech roste. Další výrazná změna ve 

způsobu zdanění daní z příjmů ze závislé činnosti zavedená v roce 2008 vyvolala výrazné 

zvýšení daňového bonusu u tohoto testovaného poplatníka. U částek zaplacených na daň 

z přidané hodnoty (základní sazba) lze konstatovat, že se v rámci sledovaného období 
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pohybují mezi 22 000 až 24 000 Kč, přičemž nejvýraznější nárůst vyvolalo zvýšení 

nominální sazby této daně či spotřebních daní. U částek zaplacených na daň z přidané 

hodnoty (snížená sazba) lze sledovat rostoucí tendenci s výraznými zvýšeními částek 

zaplacených na tuto daň v letech 2008 a 2010. V obou letech vzrostla nominální sazba této 

daně.  

 

V Tab. 4.20 jsou poměrově vzhledem k hrubému příjmu průměrné domácnosti 

vyjádřené částky zaplacené na daň z příjmů ze závislé činnosti i pojištění na zdravotní a 

sociální pojištění placené zaměstnancem (toto pojištění bylo pro účely této práce stanoveno 

na konstantní úrovni 12 % z hrubého příjmu v daném sledovaném roce). V této tabulce 

jsou také zobrazeny poměrově částky zaplacené na daň z přidané hodnoty, členěné dle 

sazby této daně a zbylý příjem průměrné domácnosti po odečtení daní testovaných v této 

práci, vzhledem k  čistému příjmu po odečtení osobní důchodové daně. 

 

Tab. 4.20 Poměr částek zaplacených na daň z příjmů ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty 

vzhledem k příjmům průměrné domácnosti (v %) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní daňová povinnost na 

ODD 

4,07 % 3,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Pojištění 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 

Příjem po zdanění 83,93 % 84,64 % 88,00 % 88,00 % 88,00 % 88,00 % 88,00 % 

Čistý příjem po ODD 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Základní sazba 28,83 % 25,53 % 25,89 % 26,57 % 17,57 % 18,93 % 19,66 % 

Snížená sazba 3,81 % 3,91 % 5,02 % 5,88 % 7,40 % 6,61 % 7,73 % 

Celkový čistý příjem 67,36 % 70,56 % 69,09 % 67,56 % 75,04 % 74,45 % 72,61 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Vývoj zobrazený v Tab. 4.20 ukazuje, že u průměrné domácnosti klesala vlastní 

daňová povinnost vzhledem k hrubému příjmu, až do té míry, kdy tato domácnost měla 

nulovou vlastní daňovou povinnost z daně z příjmů ze závislé činnosti. Poměr částek 

zaplacených na daň z přidané hodnoty (základní sazba) vzhledem k celkovému čistému 

příjmu ve sledovaných letech klesá s mírným nárůstem v letech, kdy docházelo ke zvýšení 

nominální sazby daně z přidané hodnoty či nominálních sazeb spotřebních daní. U poměru 

částek zaplacených na daň z přidané hodnoty (snížená sazba) lze naopak sledovat rostoucí 

tendenci s výjimkou malého poklesu v roce 2009, kdy klesla spotřeba díky změnám 
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v ekonomickém cyklu. Naopak v roce 2010 lze sledovat jasné zvýšení poměru těchto 

částek vzhledem k čistému příjmu po zdanění osobní důchodovou daní, kdy bylo toto 

zvýšení vyvolané zvýšením nominální sazby této daně. 

 

Domácnosti zaměstnanců celkem 

V Tab. 4.21 jsou zobrazeny částky, které zaplatily domácnosti zaměstnanců celkem 

v jednotlivých sledovaných letech na daň z příjmů ze závislé činnosti, pojištění na sociální 

a zdravotní pojištění a také na daň z přidané hodnoty. Dále jsou zde vyčísleny i hodnoty, 

které domácnostem zaměstnanců celkem zůstaly po odečtení těchto daní a naopak přičtení 

případného daňového bonusu. 

 

Tab. 4.21 Hodnoty částek zaplacených domácností zaměstnanců celkem ve sledovaných letech na 

daň z přidané hodnoty, daň z příjmů ze závislé činnosti i pojištění (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 186 401 190 625 211 842 215 043 308 812 309 673 316 260 

Vlastní daňová povinnost 

na ODD 

12 150 11 580 11 636 12 064 3 335 4 012 4 693 

Pojištění 22 368 22 875 25 421 25 805 37 057 37 161 37 951 

Příjem po zdanění 151 883 156 170 174 785 177 174 268 420 268 501 273 616 

Daňový bonus 0 0 0 0 0 0 0 

Čistý příjem po ODD 151 883 156 170 174 785 177 174 268 420 268 501 273 616 

Základní sazba 28 293 25 795 26 083 25 494 25 638 27 937 29 256 

Snížená sazba 3 558 3 744 4 709 5 343 10 275 9 170 10 793 

Celkový čistý příjem 120 032 126 631 143 993 146 337 232 508 231 393 233 567 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Částky zaplacené na daň z příjmů ze závislé činnosti, jak je zřejmé z Tab. 4.21, ve 

sledovaných letech díky legislativním úpravám této daně klesají s výjimkou v roce 2007, 

kdy se zvýšil příjem tohoto poplatníka. Nejvýrazněji poklesla částka odvedená na daň 

z příjmů ze závislé činnosti v roce 2008, kdy došlo také k nejvýraznějším legislativním 

úpravám této daně. Z hodnot zobrazených v Tab. 4.21 je zřejmé, že tento sledovaný 

poplatník nedosáhl daňového bonusu po celé sledované období, i přes tuto skutečnost 

vzhledem ke snižující se vlastní daňové povinnosti rostl domácnostem zaměstnanců 

celkem po celé testované období čistý příjem po osobní důchodové dani. S ním rostly i 

částky zaplacené na daň z přidané hodnoty (snížená sazba). Tyto částky rostly nejvýrazněji 

v letech 2008 a 2010, kdy docházelo k úpravě nominální sazby této daně. Částky zaplacené 
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na daň z přidané hodnoty (základní sazba) měly spíše klesající tendenci, s tím, že 

nejvýraznější pokles lze sledovat v roce 2005, kdy se snížila nominální sazba této daně. 

V roce 2010 lze sledovat výrazný nárůst způsobený již zmíněnou legislativní úpravou 

nominální sazby této daně a spotřebních daní. 

 

Z vývoje poměru částek zaplacených na daň z příjmů ze závislé činnosti a daň 

z přidané hodnoty vzhledem k příjmům poplatníka, který je zobrazen v Tab. 4.22 je 

zřejmé, že vlastní daňová povinnost vzhledem k hrubému příjmu ve sledovaných letech 

klesá, přičemž nejvýraznější pokles nastal v roce 2008 díky již zmíněným rozsáhlým 

legislativním úpravám daně z příjmů ze závislé činnosti. Vývoj částek zaplacených na daň 

z přidané hodnoty vzhledem k čistému příjmu po ODD domácností zaměstnanců celkem je 

popsán dále. 

 

Tab. 4.22 Poměr částek zaplacených na daň z příjmů ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty 

vzhledem k příjmům domácností zaměstnanců celkem (v %) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní daňová povinnost na 

ODD 

6,52 % 6,07 % 5,49 % 5,61 % 1,08 % 1,30 % 1,48 % 

Pojištění 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 

Příjem po zdanění 81,48 % 81,93 % 82,51 % 82,39 % 86,92 % 86,70 % 86,52 % 

Čistý příjem po ODD 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Základní sazba 18,63 % 16,52 % 14,92 % 14,39 % 9,55 % 10,40 % 10,69 % 

Snížená sazba 2,34 % 2,40 % 2,69 % 3,02 % 3,83 % 3,42 % 3,94 % 

Celkový čistý příjem 79,03 % 81,09 % 82,38 % 82,60 % 86,62 % 86,18 % 85,36 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Poměr částek zaplacených tímto sledovaným poplatníkem na daň z přidané hodnoty 

roste v souladu s rostoucím čistým příjem po osobní důchodové dani, přičemž 

k nejvýraznějším nárůstům došlo v letech, kdy se zvýšila nominální sazba této daně. 

Naopak poměr částek zaplacených na daň z přidané hodnoty (základní sazba) s rostoucím 

čistým příjmem po osobní důchodové dani klesá, a to až do doby kdy dochází ke zvýšení 

nominální sazby této daně a spotřebních daní. Příjem, který domácnostem zaměstnanců 

celkem zůstává po odečtení daní testovaných v této práci a pojištění ve sledovaných letech 

poměrově, vůči celkovému čistému příjmu, roste s mírným poklesem v roce 2010, kdy se 

zvýšili nominální sazby testovaných daní ze spotřeby. 
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Domácnosti zaměstnanců bez dětí 

Hodnoty částek, které zaplatily domácnosti zaměstnanců bez dětí na daň z příjmů 

ze závislé činnosti, pojistné na zdravotní a sociální pojištění a v neposlední řadě na daň 

z přidané hodnoty jsou zobrazeny v Tab. 4.23. V rámci této tabulky jsou vyjádřeny i 

hodnoty příjmů po zdanění, čistého příjmu po osobní důchodové dani i příjmu, který 

tomuto poplatníkovi zůstane po odečtení všech sledovaných daní (tento příjem je označen 

jako celkový čistý příjem). 

 

Tab. 4.23 Hodnoty částek zaplacených domácností zaměstnanců bez dětí ve sledovaných letech na 

daň z přidané hodnoty, daň z příjmů ze závislé činnosti i pojištění (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 261 893 254 363 277 794 287 121 421 417 422 673 420 491 

Vlastní daňová povinnost 

na ODD 

29 200 28 180 29 000 30 906 26 695 27 620 27 539 

Pojištění 31 427 30 524 33 335 34 455 50 570 50 721 50 459 

Příjem po zdanění 201 266 195 660 215 459 221 760 344 152 344 332 342 493 

Daňový bonus 0 0 0 0 0 0 0 

Čistý příjem po ODD 201 266 195 660 215 459 221 760 344 152 344 332 342 493 

Základní sazba 24 505 21 697 22 458 20 936 20 904 23 658 24 451 

Snížená sazba 2 959 3 077 3 837 4 362 8 254 7 529 9 033 

Celkový čistý příjem 173 802 170 886 189 165 196 463 314 993 313 145 309 009 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Vlastní daňová povinnost tohoto testovaného poplatníka v rámci sledovaného 

období klesá s výjimkou roku 2007, jak je zřejmé z Tab. 4.23, kdy došlo ke zvýšení 

hrubého příjmu. Příjem této domácnosti rostl i v dalších letech, ale díky úpravě stanovení 

daňové povinnosti v roce 2008 včetně úpravy výše hodnot jednotlivých slev samotná 

daňová povinnost přesto klesla. Částky zaplacené na daň z přidané hodnoty (snížená sazba) 

rostou ve sledovaném období společně s rostoucím celkovým čistým příjmem, přičemž i u 

tohoto poplatníka lze sledovat výraznější nárůst těchto hodnot v letech, kdy došle ke 

zvýšení nominální sazby daně z přidané hodnoty. Částky zaplacené na daň z přidané 

hodnoty (základní sazba) se vyvíjejí obdobně jako u předchozích sledovaných poplatníků.  

 

V Tab. 4.24 je vyčíslen poměr jednotlivých částek zaplacených na daň z příjmů ze 

závislé činnosti i daň z přidané hodnoty vzhledem k příjmům domácností zaměstnanců bez 

dětí. 
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Tab. 4.24 Poměr částek zaplacených na daň z příjmů ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty 

vzhledem k příjmům domácností zaměstnanců bez dětí (v %) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní daňová povinnost na 

ODD 

11,15 % 11,08 % 10,44 % 10,76 % 6,33 % 6,53 % 6,55 % 

Pojištění 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 

Příjem po zdanění 76,85 % 76,92 % 77,56 % 77,24 % 81,67 % 81,47 % 81,45 % 

Čistý příjem po ODD 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Základní sazba 12,18 % 11,09 % 10,42 % 9,44 % 6,07 % 6,87 % 7,14 % 

Snížená sazba 1,47 % 1,57 % 1,78 % 1,97 % 2,40 % 2,19 % 2,64 % 

Celkový čistý příjem 86,35 % 87,34 % 87,80 % 88,59 % 91,53 % 90,94 % 90,22 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z vývoje v Tab. 4.24 je zřejmé, že ve sledovaných letech klesala vlastní daňová 

povinnost vzhledem k hrubému příjmu a díky tomuto poměr příjmu po zdanění naopak 

vzrůstal. Vzhledem k čistému příjmu po ODD klesá poměr částek zaplacených na daň 

z přidané hodnoty (základní sazba) s výjimkou v roce 2010, kdy proběhly legislativní 

úprav, týkající se daní ze spotřeby. Naopak poměr částek zaplacených na daň z přidané 

hodnoty (snížená sazba) roste s obdobnými výraznějšími nárůsty v letech, kdy došlo ke 

zvýšení nominální sazby této daně. Zajímavým faktem je, že poměr částek zaplacených na 

daň z přidané hodnoty u domácností zaměstnanců bez dětí je vzhledem k čistému příjmu 

po ODD nižší, než u testovaných poplatníků s dětmi. I poměr celkového čistého příjmu 

domácností vzhledem k čistému příjmu po ODD ve sledovaných letech roste. 

 

Domácnosti zaměstnanců s dětmi 

Podobně, jako tomu bylo u předchozích testovaných poplatníků, jsou v Tab. 4.25 

vyčísleny hodnoty částek zaplacených domácnostmi zaměstnanců s dětmi na daň z příjmů 

ze závislé činnosti, daň z přidané hodnoty i pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Dále 

jsou také vyčísleny hodnoty příjmu po zdanění, daňového bonusu, čistého příjmu po 

osobní důchodové dani a celkového čistého příjmu. 
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Tab. 4.25 Hodnoty částek zaplacených domácností zaměstnanců s dětmi ve sledovaných letech na 

daň z přidané hodnoty, daň z příjmů ze závislé činnosti i pojištění (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 160 104 162 093 182 222 183 156 258 421 261 010 273 946 

Vlastní daňová povinnost 

na ODD 

5 790 2 535 788 948 0 0 0 

Pojištění 19 212 19 451 21 867 21 979 31 011 31 321 32 874 

Příjem po zdanění 135 101 140 107 159 568 160 229 227 411 229 689 241 073 

Daňový bonus 0 0 0 0 11 004 10 186 8 747 

Čistý příjem po ODD 135 101 140 107 159 568 160 229 238 415 239 875 249 820 

Základní sazba 31 265 27 465 27 146 27 656 28 000 29 832 31 816 

Snížená sazba 4 003 4 058 5 123 5 824 11 342 10 009 11 728 

Celkový čistý příjem 99 833 108 584 127 299 126 749 199 072 200 034 206 276 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Vlastní daňová povinnost tohoto poplatníka, jak je zřejmé z Tab. 4.25, klesala, a to 

až do té míry, že v roce 2008 dosáhl tento poplatník daňového bonusu. S klesající vlastní 

daňovou povinností daně z příjmů ze závislé činnosti naopak vzrůstal čistý příjem po 

ODD. S rostoucím čistým příjem po osobní důchodové dani rostly i hodnoty částek 

zaplacených na daň z přidané hodnoty (snížená sazba) s obdobnými výraznějšími nárůsty 

v letech 2008 a 2010, jako tomu bylo v důsledku legislativních úprav nominální sazby této 

daně i u ostatních testovaných poplatníků. U částek zaplacených na daň z přidané hodnoty 

(základní sazba) lze naopak sledovat rozdílný vývoj, než tomu bylo u předchozích 

sledovaných poplatníků. V roce 2005 a 2006 zaplacené částky na tuto daň klesají, s tím, že 

pokles v roce 2005 byl vyvolán snížením nominální sazby této daně, ale od roku 2007 

mírně rostou. Tento trend je způsoben vývojem spotřebních vydání tohoto poplatníka, 

která byla popsána v předchozí kapitole. Hodnota příjmu, který domácnostem zaměstnanců 

s dětmi zůstane po odečtení testovaných daní, v rámci sledovaného období roste. 

 

V Tab. 4.26 jsou poměrově vzhledem k hrubému příjmu domácností zaměstnanců 

s dětmi vyjádřené částky zaplacené na daň z příjmů ze závislé činnosti a pojistné na 

zdravotní a sociální pojištění. Dále jsou pak, vzhledem k čistému příjmu po osobní 

důchodové dani tohoto testovaného poplatníka, v téže tabulce vyjádřeny hodnoty 

zaplacené na daň z přidané hodnoty, členěné dle jednotlivých sazeb této daně a také 

hodnota celkového čistého příjmu. 
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Tab. 4.26 Poměr částek zaplacených na daň z příjmů ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty 

vzhledem k příjmům domácností zaměstnanců s dětmi (v %) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní daňová povinnost na 

ODD 

3,62 % 1,56 % 0,43 % 0,52 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Pojištění 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 

Příjem po zdanění 84,38 % 86,44 % 87,57 % 87,48 % 88,00 % 88,00 % 88,00 % 

Čistý příjem po ODD 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Základní sazba 23,14 % 19,60 % 17,01 % 17,26 % 11,74 % 12,44 % 12,74 % 

Snížená sazba 2,96 % 2,90 % 3,21 % 3,63 % 4,76 % 4,17 % 4,69 % 

Celkový čistý příjem 73,90 % 77,50 % 79,78 % 79,10 % 83,50 % 83,39 % 82,57 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

I u tohoto poplatníka, jak je možné sledovat z Tab. 4.26, klesá poměr částek 

zaplacených na daň z příjmů ze závislé činnosti vzhledem k hrubému příjmu v souvislosti 

s provedenými legislativními úpravami této daně. Poměr částek zaplacených na daň 

z přidané hodnoty (snížená sazba) ve sledovaném období roste, a naopak poměr částek 

zaplacených na daň z přidané hodnoty (základní sazba) vzhledem k čistému příjmu po 

ODD v rámci sledovaného období klesá, s obdobnými výjimkami vyvolanými úpravami 

nominálních sazeb daně, jako tomu bylo u předchozích testovaných poplatníků. Příjem, 

který zůstane domácnostem zaměstnanců s dětmi po odečtení sledovaných daní, poměrově 

vzhledem k čistému příjmu po ODD roste v rámci celého sledovaného období. 

 

Rodiny s minimálními příjmy a dětmi 

V Tab. 4.27 jsou zobrazeny hodnoty částek zaplacených rodinami s minimálními 

příjmy a dětmi na daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z přidané hodnoty i pojistné na 

zdravotní a sociální pojištění. Dále jsou uvedeny i hodnoty příjmu po zdanění, čistého 

příjmu po ODD i celkového čistého příjmu. 
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Tab. 4.27 Hodnoty částek zaplacených rodinami s minimálními příjmy a dětmi ve sledovaných 

letech na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů ze závislé činnosti i pojištění (v Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 18 282 18 218 11 814 14 378 19 995 12 904 15 629 

Vlastní daňová povinnost 

na ODD 

0 0 0 0 0 0 0 

Pojištění 2 194 2 186 1 418 1 725 2 399 1 548 1 875 

Příjem po zdanění 16 088 16 032 10 396 12 653 17 595 11 355 13 754 

Daňový bonus 0 11 100 13 896 14 928 27 345 24 181 25 754 

Čistý příjem po ODD 16 088 27 132 24 292 27 581 44 940 35 536 39 508 

Základní sazba 15 115 13 545 12 221 11 978 11 648 11 028 11 024 

Snížená sazba 2 691 2 560 3 455 3 821 7 332 5 732 7 066 

Celkový čistý příjem -1 719 11 027 8 616 11 782 25 960 18 776 21 418 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Z Tab. 4.27 je zřejmé, že rodiny s minimálními příjmy a dětmi nikdy v rámci 

sledovaného období neodváděly platbu na daň z příjmů ze závislé činnosti, naopak od roku 

2005, kdy bylo poprvé díky legislativním úpravám možné dosáhnout daňového bonusu, jej 

dosahovaly, přičemž hodnota daňového bonusu v rámci sledovaného období roste. Částky 

placené na daň z přidané hodnoty (základní sazba) v rámci celého sledovaného období 

klesají, a to i v roce 2010, kdy docházelo k navýšení nominální sazby této daně                      

a spotřebních daní. Naopak částky vydané na daň z přidané hodnoty (snížená sazba) ve 

sledovaných letech rostou s výraznými nárůsty v letech 2008 a 2010, kdy takto 

zareagovaly na zvýšení nominální sazby této daně. U příjmu, který zůstane tomuto 

poplatníkovi po odečtení sledovaných daní a přičtení daňového bonusu, lze sledovat v roce 

2005 zápornou hodnotu. Tato skutečnost je způsobena velmi nízkou úrovní příjmů tohoto 

testovaného poplatníka a také faktem, že v rámci této práce je pracováno jen s příjmy ze 

závislé činnosti bez případných sociálních dávek, které tento poplatník pravděpodobně 

pobírá. 

 

V Tab. 4.28 jsou poměrově vyčísleny, jak tomu bylo i u předchozích testovaných 

poplatníků, hodnoty zaplacené na daň z příjmů ze závislé činnosti a pojistné vzhledem 

k hrubému příjmu domácností s minimálními příjmy a dětmi. Dále jsou poměrově 

vyčíslené částky zaplacené na daň z přidané hodnoty vzhledem k čistému příjmu po ODD. 

K němu jsou poměrově vyjádřené i hodnoty celkového čistého příjmu. 
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Tab. 4.28 Poměr částek zaplacených na daň z příjmů ze závislé činnosti a daň z přidané hodnoty 

vzhledem k příjmům rodin s minimálními příjmy a dětmi (v %) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hrubý příjem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Vlastní daňová povinnost na 

ODD 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Pojištění 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00 % 

Příjem po zdanění 88,00 % 88,00 % 88,00 % 88,00 % 88,00 % 88,00 % 88,00 % 

Čistý příjem po ODD 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Základní sazba 93,95 % 49,92 % 50,31 % 43,43 % 25,92 % 31,03 % 27,90 % 

Snížená sazba 16,73 % 9,43 % 14,22 % 13,85 % 16,32 % 16,13 % 17,88 % 

Celkový čistý příjem -10,68 % 40,64 % 35,47 % 42,72 % 57,77 % 52,84 % 54,21 % 

Zdroj: Český statistický úřad [online]. [cit. 2012-01-06]. Dostupný z WWW:< http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/3005-11. 

Vlastní výpočty. 

 

Vzhledem k tomu, že tento testovaný poplatník nedosáhl kladné vlastní daňové 

povinnosti po celé sledované období, je i poměr částek dle Tab. 4.28 vzhledem k hrubému 

příjmu tohoto poplatníka nulový. Naopak poměry částek zaplacených na daň z přidané 

hodnoty, jak na sníženou tak na základní sazbu, jsou nejvyšší, ze všech sledovaných 

poplatníků Tento fakt je způsoben velmi nízkou úrovní příjmů tohoto testovaného 

poplatníka. Samotný vývoj poměru částek zaplacených na daň z přidané hodnoty je 

obdobný jako u předchozích sledovaných poplatníků.  

 

Shrnutí 

 

Nejvyšší podíl z hrubého příjmu odvádějí na daň z příjmů ze závislé činnosti 

domácnosti zaměstnanců bez dětí, tato skutečnost je způsobena zejména tím, že tento 

poplatník dosahuje nejvyšších příjmů ze všech sledovaných poplatníků, ale také tím, že se 

jedná o poplatníka, který si nemůže uplatnit odpočet na nezaopatřené dítě. Naopak nejnižší 

částku odvádějí ze svého příjmu na daň z příjmů ze závislé činnosti rodiny s minimálními 

příjmy a dětmi, a to zejména díky velmi nízkým příjmům. U daní ze spotřeby testovaných 

v rámci této práce je situace u těchto dvou poplatníků zcela opačná. Tedy domácnosti 

zaměstnanců bez dětí odvádějí poměrově menší částky vzhledem ke svému čistému příjmu 

po osobní důchodové dani na daň z přidané hodnoty, než rodiny s minimálními příjmy           

a dětmi. Tento fakt není způsoben tím, že by domácnosti zaměstnanců bez dětí měly nižší 

spotřební vydání než rodiny s minimálními příjmy a dětmi, ale skutečností, že většina 
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příjmů rodin s minimálními příjmy a dětmi je jimi spotřebována na spotřební vydání díky 

jejich velmi nízké úrovni.  

Nejvýraznější změnu daňového zatížení osobní důchodovou daní u sledovaných 

poplatníků vyvolaly legislativní úpravy v roce 2008, které se týkaly způsobu stanovení 

daňové povinnosti a výše jednotlivých slev na daň. Díky těmto změnám došlo k poklesu 

daňového zatížení. U daní ze spotřeby došlo k nejvýraznější změně daňového zatížení 

poplatníků po legislativní úpravě v roce 2010, které zvýšila daňové zatížení testovaných 

poplatníků díky zvýšení nominálních sazeb těchto daní. Díky zvýšení daňového zatížení 

daněmi ze spotřeby v roce 2010 došlo k mírnému poklesu důchodu, který zůstává 

testovaným poplatníkům po odečtení sledovaných daní. 
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5 Závěr 

Vzhledem k důležité roli daní v životě poplatníků je nutné sledovat, jaký dopad na 

ně mají jejich legislativní úpravy. Cílem této práce je provést analýzu změn vybraných 

parametrů osobní důchodové daně a daní ze spotřeby, tj. daně z přidané hodnoty                    

a spotřebních daní, na daňové zatížení vybraných poplatníků. Dopad změn je analyzován u 

poplatníků s příjmy pouze ze závislé činnosti, přičemž změny vybraných parametrů 

zvolených daní jsou posuzovány za období let 2004 až 2010. 

 

Druhá kapitola je věnována obecné charakteristice osobní důchodové daně, dani 

z přidané hodnoty a spotřebním daním. V rámci této části práce jsou obecně vymezeny 

pojmy jako daň, funkce daní či daňový systém. Dále jsou vymezeny i základní pojmy 

z oblastí vybraných daní, které jsou dále v rámci této práce používány.  

 

Třetí kapitola je věnována již konkrétní legislativní úpravě osobní důchodové daně 

a daní ze spotřeby v letech 2004 až 2010. V této kapitole práce jsou popsány vybrané 

změny týkající se legislativní úpravy osobní důchodové daně, daně z přidané hodnoty           

a spotřebních daní, s tím, že jsou to změny, které mají dopad na daňové zatížení 

testovaných poplatníků. Sledované legislativní úpravy se týkají u osobní důchodové daně 

zejména způsobu stanovení daňové povinnosti, zařazení i výše odpočtů nebo samotné výše 

nominální sazby daně. U vybraných daní ze spotřeby se sledované změny týkají pak 

zejména výše nominální sazby těchto daní. 

 

Aplikační část této práce obsahuje popis jednotlivých zvolených poplatníků               

a samotné výpočty. Výpočty v celé práci jsou konstruovány na základě skutečných dat 

získaných při statistickém šetření Českého statistického úřadu. V rámci čtvrté kapitoly je 

analyzován dopad vybraných změn osobní důchodové daně a daní ze spotřeby na testované 

poplatníky, kteří jsou pro účely této práce reprezentováni domácnostmi poplatníků. Pro 

účely analýzy dopadu vybraných legislativních úprav u osobní důchodové daně je nejdříve 

vyčíslena skutečná daňová povinnost, daň a efektivní daňová sazba sledovaných 

poplatníků v jednotlivých letech. U daní ze spotřeby je pro účely analýzy dopadu 

vybraných legislativních úprav vyčísleno pro jednotlivé poplatníky spotřební vydání. 

Spotřební vydání je očištěno o jiné než daňové vlivy a je členěno dle jednotlivých sazeb 
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daně z přidané hodnoty. U všech provedených výpočtů jsou sledovány změny v souvislosti 

se změnami příslušných legislativních úprav. Závěr aplikační části je věnován shrnutí 

v práci již dříve dosažených poznatků, přičemž jsou v této části práce zobrazeny hodnoty 

zaplacené testovanými poplatníky v jednotlivých sledovaných letech na daň z přidané 

hodnoty, členěnou dle jednotlivých sazeb, daň z příjmů ze závislé činnosti, vzhledem 

k příjmům poplatníků. Díky tomu zobrazení výsledků je možné obecně shrnout dopady 

jednotlivých legislativních úprav testovaných daní u sledovaných poplatníků. 

 

Obecně se dá shrnout, že legislativní úpravy v oblasti osobní důchodové daně 

provedené v rámci sledovaného období vedly u testovaných poplatníků ke snížení jejich 

daňového zatížení daní z příjmů ze závislé činnosti. Daňové zatížení testovaných 

poplatníků osobní důchodovou daní kleslo zejména po převedení položek zařazených mezi 

nezdanitelné části základu daně mezi slevy na daň. Ovšem nejvýrazněji kleslo daňové 

zatížení touto daní po změně způsobu stanovování daňové povinnosti a zvýšení hodnot 

jednotlivých slev na daň. Tedy výsledná daňová povinnost sledovaných poplatníků, kteří 

reprezentují skutečné domácnosti při statistických měřeních, reaguje nejvýrazněji na 

úpravy odpočtů a také na změny samotného způsobu zdanění. Pokud dojde ke změně 

uplatnění odpočtu, tedy přesun mezi nezdanitelnými části základu daně, které se uplatňují 

před vyjádřením daně a slevou na daň, která se uplatňuje až po vyjádření daně, dojde ke 

snížení daňové povinnosti za předpokladu, že se jedná o změnu nezdanitelné části základu 

daně na slevu na daň. Ke snížení daňového zatížení vede také zvýšení hodnot jednotlivých 

slev na dani. 

 

Vybrané legislativní úpravy provedené ve sledovaném období v oblasti daně 

z přidané hodnoty a spotřebních daní působí na jednotlivé testované poplatníky zvýšením 

jejich daňového zatížení těmito daněmi. Dá se zobecněně uvést, že zvýšení nominálních 

sazeb spotřebních daní, v případě, že není doprovázeno i úpravami daně z přidané hodnoty 

vyvolává jen mírné snížení spotřebních vydání podléhajících této dani, a tím dojde i 

k nepatrnému snížení částek zaplacených na tuto daň, ale celkové vydání na spotřební daně 

tato úprava příliš neovlivňuje. Ovšem v případě zvýšení nominálních sazeb daně z přidané 

hodnoty a spotřebních daní dochází ke zvýšení částek zaplacených na daň z přidané 

hodnoty vyjma poplatníků s velmi nízkou úrovní příjmů. Pokud se legislativní úpravy 

týkají zvýšení nominální sazby pouze daně z přidané hodnoty, roste částka zaplacená 
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poplatníkem na tuto daň. Obecně zvýšení nominálních sazeb testovaných daní ze spotřeby 

zvyšuje daňové zatížení testovaných poplatníků.  

 

Příjem, který zůstává sledovaným poplatníkům po odečtení všech úhrad na 

testované daně, se v rámci celého sledovaného období zvyšuje s výjimkou posledního 

sledovaného roku, kdy se výrazně zvýšilo daňové zatížení testovaných poplatníků daněmi 

ze spotřeby, a tím klesl i zbylý příjem po odečtení všech sledovaných daní, v této práci 

označovaný jako celkový čistý příjem.  

 

Dále lze konstatovat, že velký vliv na částky zaplacené na daň z přidané hodnoty 

(snížená sazba) má i příjem testovaných poplatníků, neboť pokud čistý příjem po osobní 

důchodové dani roste, roste i výše spotřebních vydání podléhajících snížené sazbě daně        

a tím i částka na tuto daň odváděná. Spotřební vydání podléhající základní sazbě daně 

takto citlivě na změnu příjmu nereagují. Absolutní částka zaplacená na daň z přidané 

hodnoty (základní sazba), obsahuje i částky zaplacené na spotřební daně, reaguje méně 

citlivě na legislativní úpravy i na změnu výše celkového čistého příjmu. Tedy domácnosti 

mají spotřební vydání podléhající základní sazbě daně z přidané hodnoty či spotřebním 

daním v určité výši a případné zvýšení nominálních sazeb či příjmů tuto hodnotu navýší 

jen nepatrně. Zde lze tedy sledovat provázanost s daní z příjmů ze závislé činnosti, neboť 

pokud klesalo daňové zatížení testovaných poplatníků touto daní, zároveň rostla částka 

odváděná na daň z přidané hodnoty (snížená sazba). Tedy sledovaní poplatníci příjem, 

který neodvedou státu ve formě daně z příjmů ze závislé činnosti, vynaloží na spotřební 

vydání podléhající daním ze spotřeby. Zde je prostor pro další možné testování a sledování 

jak snížení či zvýšení daňového zatížení poplatníků jednotlivými daněmi ovlivní jejich 

daňové zatížení dalšími daněmi. Tedy, jak moc se zvýší úhrada poplatníků na daně ze 

spotřeby po snížení daňového zatížení osobní důchodovou daní. Výsledky této analýzy by 

bylo možné využít zejména při kalkulaci jednotlivých daňových výnosů po provedení 

legislativních úprav v oblasti jednotlivých daní. 
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Příloha 1 Daňový systém České republiky v roce 2012 

 

 

Zdroj: Vančurová a kol. (2010, s. 47). Vlastní úprava. 
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Příloha 2 Přehled základních skupin spotřebního koše 

 

01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

 

08 POŠTY A TELEKOMUNKACE 

02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 

 

08.1 Poštovní služby 

02.

1 Alkoholické nápoje 

 

08.2 Telefonní a telefaxová zařízení 

02.
2 Tabák 

 

08.3 
Telefonické a telefaxové služby 

03 ODÍVÁNÍ A OBUV 
 

      z toho: služby pevných a bezdrátových  

03.

1 Odívání 

 

     telefonních a faxových zařízení 

      z toho: prádlo a pletené ošacení 

 

  provoz mobilního telefonu 

  konfekce 

 

  služby internetového spojení 

03.

2 

Obuv (vč. oprav a půjčování) 

 

09 REKREACE A KULTURA 

04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 

 

09.1 Zařízení a vybavení audiovizuální,  

04.

1 Nájemné z bytu 
 

     fotografická a pro zpracování dat 

04.

3 Běžná údržba a drobné opravy bytu 

 

09.2 Výrobky dlouhodobé spotřeby pro rekreaci  

04.

4 Jiné služby související s bydlením 
 

09.3 Ostatní výrobky pro rekreaci, domácí zvířata 

      z toho: vodné a stočné 
 

09.4 Rekreační a kulturní služby 

04.
5 Elektrická a tepelná energie, plyn, paliva 

 

09.5 Noviny, knihy, papírenské zboží 

      z toho: elektrická energie 

 

09.6 Dovolená s komplexními službami  

  plynná paliva 
 

      z toho: rekreace zahraniční 

  teplo a teplá voda 
 

10 VZDĚLÁVÁNÍ 

05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ 

 

11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 

     DOMÁCNOSTI; OPRAVY 

 

11.1 Stravovací služby 

05.

1 Nábytek, bytové zařízení, podlahové krytiny 
 

      z toho: restaurace, kavárny a podobná zařízení 

05.

2 Bytový textil 

 

  

závodní a školní jídelny, stravování v 

MŠ 

05.
3 Přístroje a spotřebiče pro domácnost 

 

11.2 Ubytovací služby 

05.

4 Nádobí a kuchyňské potřeby 

 

12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 

05.

5 Výrobky pro dům a zahradu 

 

12.1 Osobní péče 

05.

6 Zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti 

 

      z toho: drogistické a kosmetické zboží 

06 ZDRAVÍ 

 

12.3 Osobní doplňky jinde neuvedené 

06.

1 Léčiva a zdravotnické prostředky 
 

12.4 Sociální péče 

06.

2 Ambulantní zdravotní péče  

 

12.5 Pojištění 

06.

3 Ústavní zdravotní péče 
 

      z toho: životní pojištění 

07 DOPRAVA 
 

  penzijní připojištění 

07.
1 Nákup osobních dopravních prostředků 

 

12.6 Finanční služby jinde neuvedené 

07.

2 Provoz osobních dopravních prostředků 

 

12.7 Ostatní služby jinde neuvedené 

      z toho: pohonné hmoty a oleje 

   Zdroj: Český statistický úřad. Vlastní úprava. 
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Příloha 3 Přehled sazeb spotřebních daní v období 2004 až 2010 

 

Spotřební daň z minerálních olejů 

Druh minerálního oleje Sazba 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Motorové benzíny, ostatní benzíny a letecké 

pohonné hmoty benzínového typu s obsahem 

olova do 0,013 g/l včetně 

11 840 

Kč/1 000 l 

11 840 

Kč/1 000 l 

11 840 

Kč/1 000 l 

11 840 

Kč/1 000 l 

11 840 

Kč/1 000 l 

11 840 

Kč/1 000 l 

12 840 

Kč/1 000 l 

Střední oleje a těžké plynové oleje 9 950 

Kč/1 000 l 

9 950 Kč/ 

1 000 l 

9 950 Kč/ 

1 000 l 

9 950 Kč/ 

1 000 l 

9 950 Kč/ 

1 000 l 

9 950 Kč/ 

1 000 l 

10 950 Kč/ 

1 000 l 

Odpadní oleje 0 Kč/1 000 

l 

0 Kč/1 000 

l 

0 Kč/1 000 

l 

0 Kč/1 000 

l 

0 Kč/1 000 

l 

0 Kč/1 000 

l 

660 

Kč/1 000 l 

Zkapalněné ropné plyny 3 933 Kč/t 3 933 Kč/t 3 933 Kč/t 3 933 Kč/t 3 933 Kč/t 3 933 Kč/t 3 933Kč/ t 

Zdroj: ZSD platný k 1. lednu sledovaného roku. Vlastní zpracování. 

 

Spotřební daň z lihu 

Druh lihu Sazba 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Líh obsažené ve výrobcích uvedených pod 

kódem nomenklatury 2207 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

28 500 Kč/ 

hl etanolu 

Líh obsažené ve výrobcích uvedených pod 

kódem nomenklatury 2208 s výjimkou 

destilátů z pěstitelského pálení 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

28 500 Kč/ 

hl etanolu 

Líh obsažený v destilátech ovocných 

z pěstitelského pálení 

13 300 Kč/ 

hl etanolu 

13 300 Kč/ 

hl etanolu 

13 300 Kč/ 

hl etanolu 

13 300 Kč/ 

hl etanolu 

13 300 Kč/ 

hl etanolu 

13 300 Kč/ 

hl etanolu 

14 300 Kč/ 

hl etanolu 

Líh obsažený ve výrobcích uvedených pod 

ostatními kódy nomenklatury 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

26 500 Kč/ 

hl etanolu 

28 500 Kč/ 

hl etanolu 

Zdroj: ZSD platný k 1. lednu sledovaného roku. Vlastní zpracování. 

 

Spotřební daň z vína a meziproduktů 

Druh vína a meziproduktu Sazba 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Šumivé víno s přetlakem nejméně 0,3 MPa  2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 

Tiché víno 0 Kč/hl 0 Kč/hl 0 Kč/hl 0 Kč/hl 0 Kč/hl 0 Kč/hl 0 Kč/hl 

Meziprodukty 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 2 340 Kč/hl 

Zdroj: ZSD platný k 1. lednu sledovaného roku. Vlastní zpracování. 
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Spotřební daň z piva 

Rok 

Sazba daně v Kč/hl za každé procento extraktu původní mladiny 

Základní 

sazba 

Snížená sazba pro malé a nezávislé pivovary 

 Velikostní skupina podle výroby v hl ročně 

Do 10 000 

včetně 

Nad 10 000 

do 50 000 

včetně 

Nad 50 000 

do 100 000 

včetně 

Nad 100 000 

do 150 000 

včetně 

Nad 150 000 do 

200 000 včetně 

2004 24 Kč 12 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč 

2005 24 Kč 12 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč 

2006 24 Kč 12 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč 

2007 24 Kč 12 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč 

2008 24 Kč 12 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč 

2009 24 Kč 12 Kč 14,40 Kč 16,80 Kč 19,20 Kč 21,60 Kč 

2010 32 Kč 16 Kč 19,20 Kč 22,40 Kč 25,60 Kč 28,80 Kč 

Zdroj: ZSD platný k 1. lednu sledovaného roku. Vlastní zpracování. 

 

 

Spotřební daň z tabákových výrobků 

Druh 

výrobku 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Procentuální sazba daně 

Cigarety 23 % 25 % 24 % 27 % 28 % 28 % 28 % 

Doutníky a 

cigarillos 

5 %       

Tabák ke 

kouření 

7 %       

 Pevná sazba daně 

Cigarety 0,48 Kč/kus 0,73 Kč/kus 0,60 Kč/kus 0,88 Kč/kus 1,03 Kč/kus 1,03 Kč/kus 1,03 Kč/kus 

Doutníky a 

cigarillos 

0,44 Kč/kus 0,79 Kč/kus 0,79 Kč/kus 0,90 Kč/kus 1,15 Kč/kus 1,15 Kč/kus 1,15 Kč/kus 

Tabák ke 

kouření 

600 Kč/ Kg 810 Kč/ Kg 720 Kč/ Kg 905 Kč/ Kg 1 280 Kč/ Kg 1 280 Kč/ Kg 1 280 Kč/ Kg 

 Minimální sazba daně 

Cigarety 0,96 Kč/kus 1,36 Kč/kus 1,13 Kč/kus 1,64 Kč/kus 1,92 Kč/kus 1,92 Kč/kus 1,92 Kč/kus 

Doutníky a 

cigarillos 

0,79 Kč/kus       

Tabák ke 

kouření 

660 Kč/ Kg       

Zdroj: ZSD platný k 1. lednu sledovaného roku. Vlastní zpracování. 
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Příloha 4 Přehled počtů členů jednotlivých domácností v letech 2005 až 2010 

 

Rok 2005 

Domácnost  Průměrná 

domácnost 

Zaměstnanci 

celkem 

Zaměstnanci bez 

dětí 

Zaměstnanci s 

dětmi 

Rodiny s dětmi a 

min. příjmy 

Počet členů celkem 2,33 2,6 1,69 3,5 3,36 

Z toho: 

ekonomicky 

aktivní 

1,12 1,52 1,46 1,59 0,8 

nezaopatřené děti 0,61 0,82 0 1,63 1,85 

Zdroj: Český statistický úřad. Vlastní zpracování. 

 

Rok 2006 

Domácnost  Průměrná 

domácnost 

Zaměstnanci 

celkem 

Zaměstnanci bez 

dětí 

Zaměstnanci s 

dětmi 

Rodiny s dětmi a 

min. příjmy 

Počet členů celkem 2,3 2,6 1,69 3,53 3,22 

Z toho: 

ekonomicky 

aktivní 

1,04 1,54 1,46 1,63 0,61 

nezaopatřené děti 0,58 0,81 0 1,64 1,79 

Zdroj: Český statistický úřad. Vlastní zpracování. 

 

Rok 2007 

Domácnost  Průměrná 

domácnost 

Zaměstnanci 

celkem 

Zaměstnanci bez 

dětí 

Zaměstnanci s 

dětmi 

Rodiny s dětmi a 

min. příjmy 

Počet členů celkem 2,3 2,61 1,68 3,54 3,37 

Z toho: 

ekonomicky 

aktivní 

1,05 1,55 1,48 1,63 0,7 

nezaopatřené děti 0,58 0,82 0 1,64 1,9 

Zdroj: Český statistický úřad. Vlastní zpracování.  

  



VI 

 

 

Rok 2008 

Domácnost  Průměrná 

domácnost 

Zaměstnanci 

celkem 

Zaměstnanci bez 

dětí 

Zaměstnanci s 

dětmi 

Rodiny s dětmi a 

min. příjmy 

Počet členů celkem 2,29 2,59 1,66 3,52 3,40 

Z toho: 

ekonomicky 

aktivní 

1,04 1,53 1,47 1,6 0,75 

nezaopatřené děti 0,58 0,83 0 1,67 1,95 

Zdroj: Český statistický úřad. Vlastní zpracování. 

 

Rok 2009 

Domácnost  Průměrná 

domácnost 

Zaměstnanci 

celkem 

Zaměstnanci bez 

dětí 

Zaměstnanci s 

dětmi 

Rodiny s dětmi a 

min. příjmy 

Počet členů celkem 2,27 2,57 1,64 3,51 3,37 

Z toho: 

ekonomicky 

aktivní 

1,02 1,51 1,44 1,59 0,59 

nezaopatřené děti 0,57 0,82 0 1,64 1,91 

Zdroj: Český statistický úřad. Vlastní zpracování. 

 

 

Rok 2010 

Domácnost  Průměrná 

domácnost 

Zaměstnanci 

celkem 

Zaměstnanci bez 

dětí 

Zaměstnanci s 

dětmi 

Rodiny s dětmi a 

min. příjmy 

Počet členů celkem 2,27 2,58 1,6 3,52 3,35 

Z toho: 

ekonomicky 

aktivní 

1,02 1,52 1,43 1,61 0,66 

nezaopatřené děti 0,57 0,83 0 1,64 1,95 

Zdroj: Český statistický úřad. Vlastní zpracování. 

 


