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1   Úvod 

Tématem bakalářské práce je rozbor vlivu daně z přidané hodnoty v České republice 

na příjmy veřejných rozpočtů. Veřejné rozpočty pracují s rozpočtovým obdobím, které je 

zpravidla shodné s kalendářním rokem. V současnosti se stále častěji sestavují také 

rozpočtové výhledy na různě dlouhá období. Mohou být střednědobé, ale také dlouhodobé 

v souladu s požadavky moderního řízení, nástupu managementu do veřejného sektoru 

a efektivní hospodářskou a ekonomickou politikou státu. Veřejné rozpočty se chovají jako 

peněžní fondy. Dělíme je na státní rozpočet a územní rozpočty. Územními rozpočty 

rozumíme decentralizované fondy krajů a obcí. Z hlediska účetnictví jsou rozpočty bilancí 

příjmů a výdajů. Pokud se příjmy rovnají výdajům, jde o rozpočet vyrovnaný.  Není-li tomu 

tak, hovoříme o schodku nebo přebytku. V rozpočtové politice je rozpočet nástrojem řízení. 

Územní rozpočet plní úlohu sociálně – ekonomickou, mající vliv na rozvoj krajů a obcí. 

Důležité je vidět veřejné rozpočty jako finanční plán, dle kterého se hospodaří v daném 

období.  

Během období dochází neustále k tokům peněz. Přicházejí příjmy, které se evidují 

na příjmové straně, aby se z nich poté uhrazovaly potřebné výdaje. Příjmy a výdaje je třeba 

pečlivě evidovat. Nejúčinnější je evidence v krátkém období, kdy získáme přehled například 

o nevyužitých zdrojích nebo chybách a nesrovnalostech. Odlišnosti lze účinně a brzy 

zkorigovat. Dlouhodobé analýzy, které se sestavují na několik let dopředu (např. sedmileté 

období v EU) souvisí s plánováním struktury a množstvím veřejných statků s ohledem 

na možnosti jejich financování.   

Veřejné rozpočty jsou zdrojem pro veřejné výdaje, které financují potřeby veřejného 

sektoru a veřejné správy. Strukturu tvoří prvky s vazbami v soustavě s důležitým úkolem 

přerozdělování hrubého domácího produktu. Příjmy plynoucí do systému se nazývají 

fiskálními příjmy. Klíčové jsou daňové příjmy. Daňové příjmy jsou spojeny s pojmem „daň“. 

Daní tedy rozumíme povinný, nenávratný odvod do veřejného rozpočtu. Přeneseně, platba 

za veřejné statky. Určení kam, který výnos konkrétní daně plyne, je věcí rozpočtového určení. 

Tato problematika je definována zákonem, který určuje parametry sdílení daní mezi 

veřejnými rozpočty.  
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Začlenění DPH do rozpočtování se v České republice datuje k počátku roku 2001. 

Parametry rozpočtování ovlivňují podíl sdílených daní pro rozpočty, pomáhají snižovat 

rozdíly v příjmech obcí a motivovat vedení obcí – motivačními prvky (zvyšovat počet 

zaměstnanců v obci apod.). Moderním trendem je zvyšování podílu daňových příjmů 

plynoucích do územních rozpočtů, snižují se tím náklady spojené se složitým 

přerozdělováním.  

Daňové příjmy jsou rozhodující položkou příjmové strany veřejných rozpočtů. Mezi 

daňové příjmy patří také daň z přidané hodnoty, která se řadí mezi sdílené daně. Tato daň 

se jeví jako výnosný zdroj financování rozpočtů a její význam se v budoucnu jistě ještě zvýší. 

O dani z přidané hodnoty pojednává kapitola 3 této bakalářské práce. Zavádí pojmy, které se 

používají v zákoně o dani z přidané hodnoty, popisuje konstrukci daně, sazby a výpočet daně. 

Cílem práce je zhodnotit výnosy daně z přidané hodnoty a jejího rozpočtového určení 

v letech 2005 – 2009. 

Pro analýzu výnosu jsou použity údaje, které uveřejňuje Ministerstvo financí ČR 

zejména v sekci veřejná a daňová správa, daně a státní rozpočet. Pro hodnocení výnosů byly 

použity údaje o dosažených hodnotách v rozpětí pěti let, tj. od roku 2005 do roku 2009. 

Pro srovnání a interpretaci údajů byly vstupy sestaveny do tabulek a grafů. Veřejné rozpočty 

se zde dělí na státní rozpočet a územní rozpočty krajů a obcí. Podíl daně z přidané hodnoty 

na celkových daňových příjmech je vyjádřen graficky s ohledem na toto rozdělení veřejných 

rozpočtů.  

  Požadovaných výsledků bylo dosaženo tříděním údajů na dílčí rozpočty s ohledem na 

sledované období, rozborem daňových příjmů a porovnáním výnosů v jednotlivých letech a 

rozpočtech.  
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2   Daně jako příjem veřejných rozpočtů 

Daň je ze zákona povinná platba do veřejného rozpočtu (příloha č. 3). Je to cena, 

kterou platí subjekt za spotřebu veřejných statků a služeb. Placena je obvykle v penězích, 

avšak v minulosti byly běžné platby v naturáliích, formou vojenské služby nebo nucených 

prací.  

Vlastností daně je neekvivalentnost, nenávratnost a neúčelovost. Za odvedenou daň 

nemůže subjekt požadovat žádné adekvátní plnění, protože nelze určit, jakým dílem se podílí 

na veřejných výdajích. Nikdo také neví, co bude z konkrétní částky financováno. Taktéž není 

možné požadovat zaplacenou daň zpět.1 

Daně jsou nástrojem hospodářské politiky státu a plní celou řadu funkcí: 

• Fiskální 

Prvořadá funkce, úkolem je financování veřejných rozpočtů. 

• Alokační 

Uplatňuje se v případě, kdy selhávají tržní mechanismy a nejsou schopny zajistit 

efektivní alokaci zdrojů. Tento nedostatek se může korigovat pomocí daní a zabezpečit 

umístění prostředků tam, kde chybějí.  

• Redistribuční 

Rozdělení důchodů ve společnosti nemusí být vždy akceptovatelné. Daně jsou 

nástrojem pro přerozdělování důchodů. Prostřednictvím transferů lze zvyšovat příjmy 

chudším lidem, podporovat chudší regiony nebo strategicky a ekologicky významná odvětví. 

• Stimulační 

Daně jsou subjekty vnímány jako újma. Proto stát poskytuje různé formy 

daňových úlev, odčitatelných položek od základu daně, daňové prázdniny apod. Vysoké 

zdanění např. cigaret a alkoholu má za úkol snížit jejich spotřebu, s ohledem na zdraví 

občanů. 

• Stabilizační 

Souvisí s výkyvy ekonomického cyklu a jejich zmírnění. Systém daní je schopen 

ovlivňovat agregátní ukazatele (např. agregátní poptávku, cenovou hladinu). V době 

                                                 
1 KUBÁTOVÁ, K., Daňová teorie, str. 9-13. 
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konjunktury daně odčerpávají do veřejných rozpočtů větší díl, vytváří se rezerva pro dobu 

stagnace, kdy se do rozpočtů dostává méně.  

Daňový systém je množina všech daní, které se na území státu vybírají. Každý daňový 

systém se skládá z více daní, které naplňují státní rozpočet. Toto uspořádání má své 

opodstatnění. Lépe se tak plní funkce fiskální politiky a dodržují pravidla správného zdanění.  

Dobrý daňový systém musí splňovat tyto podmínky: 

• Daňová spravedlnost 

Díl daně od subjektu by měl odpovídat jeho platební schopnosti a užitku 

z veřejných služeb.  

• Daňová efektivnost 

Systém daní by měl co nejméně ovlivňovat chování jednotlivců a firem. Zdanění 

nesmí omezovat investice, produkci, inovaci. Neefektivnost daní je dána zkreslením v cenách 

užitku z činnosti2 a nadměrnými náklady výběru složitých daní u správců daní a poplatníků. 

• Jednoduchost a jednoznačnost 

Požadavek na jednoduchou konstrukci daní se ozývá stále naléhavěji. Každý 

subjekt musí umět jednoznačně stanovit své daňové povinnosti. Složité konstrukce daní 

napomáhají obcházení zákonů a krácení daní.  

• Právní perfektnost, politická průhlednost 

Je nezbytnou vlastností dobrého daňového systému, protože jen takto lze daně 

vybrat a vymáhat. Přesná právní norma jednoznačně stanoví, jak má subjekt plnit své daňové 

povinnosti.3  

Příjmy z daní jsou nejvýznamnějším veřejným příjmem. Subjekty jsou většinou 

povinny se registrovat k různým daním. Souhrn všech odvodů plátce se nazývá celkovou 

daňovou povinností. Dalším pojmem je daňová kvóta, která představuje podíl daní na hrubém 

domácím produktu. Význam má při srovnání v mezinárodním měřítku. Základní daňová 

kvóta obsahuje jen daně, složená pak i další položky, které se chovají a mají charakter daně. 

Konsolidovaná daňová kvóta brání vícenásobnému započtení položek a tím zkreslení výstupu. 

V České republice např. dvojímu započtení části pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 

Daňová kvóta České republiky byla v 90. letech minulého století vysoká. Poté dochází vlivem 

                                                 
2 Např. daň z oken v Anglii v 18. Století. 
 
3 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L., Daňový systém 2010, str. 9-12. 
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reformy k postupnému snižování. Budoucí vývoj kvóty závisí na politickém a ekonomickém 

postavení státu a vývoje veřejných financí.  

Daňový mechanizmus je složitý organismus, který má rozměry odpovídající 

globalizaci světové ekonomiky. Systémy jednotlivých států se mohou příznivě nebo negativně 

ovlivňovat působením daňové konkurence. Konkurence má příznivý vliv na snižování sazby 

daní, které plátci vděčně vítají. Ne vždy je vhodné a možné snižovat sazby. V současné době 

se setkáváme se zvyšováním sazeb. Souvisí to s potřebou reagovat na vnitřní, ale především 

vnější prostředí. Prostředí se mění následkem ekonomické krize a vyvolává nestabilitu 

a nejasnosti v dalším vývoji států. 4 

Pro zmírnění negativních dopadů konkurence a globalizace dochází k uzavírání dohod 

mezi státy, které se týkají koordinace daní a daňové politiky. Nejvýznamnějšími 

organizacemi, které se koordinací zabývají na světové úrovni, jsou bezesporu Světová 

obchodní organizace (WTO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Významným dokumentem OECD je smlouva o zamezení mezinárodního dvojího zdanění 

a zamezení daňových úniků. Je účinným nástrojem při uzavírání mezinárodních smluv. 

Na poli koordinace je činná také Evropská unie. Její program harmonizace daní je velmi 

propracován. Evropská unie vydává směrnice, které členské státy musí zapracovat 

do tuzemské legislativy. Daleko postoupila harmonizace předmětů daně a určení minimálních 

sazeb u daní ze spotřeby. Právě harmonizace nepřímých daní je důležitá pro plnění podmínek 

správného fungování společného trhu.  

Největší pozornost věnuje EU právě harmonizaci daně z přidané hodnoty. Ta je totiž 

svou konstrukcí, úlohou na trhu a všeobecností vhodná k financování. Byla proto povýšena 

na pozici financování Evropských společenství (příloha č. 1). Obchod uvnitř EU – 

intrakomunitární - obchod  nevyužívá systém vnitřních hranic a cla. O to více je třeba posílit 

vedení statistik a výkazů. Aktéři si transakce sami řídí a dokladují. Tato skutečnost ztěžuje a 

prodražuje kontrolu výběru daní. Pro zjednodušení bylo zavedeno daňové identifikační číslo, 

které spravuje systém VIES a účastníci trhu mají povinnost vyplňovat statistické údaje pro 

systém Intrastat. Ztížení podmínek pro daňové úniky představují daňové kontroly, které 

mohou probíhat i souběžně, pomáhají správně stanovit a vyměřit daň. Daňové podvody 

představují problém s mezistátními rozměry. Boj s podvody náleží členským státům a 

Evropské unii jako celku, které disponují nástroji a informacemi o probíhajících obchodech 

                                                 
4 HAMERNÍKOVÁ, B.; MAAYTOVÁ, A., Veřejné finance, str.108-124. 
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na trzích.5 Daňové podvody jsou překážkou efektivity fungování vnitřního trhu, narušují 

výnosy státu. Směrnice Rady 2006/112ES umožňuji již nyní zavést určitá opatření v rámci 

boje s podvody. Pro členské státy je jejich zavedení dobrovolné. Česká republika přistoupila 

k zavedení nástrojů legislativy. Jedná se o ručení za daň a přenesení daňové povinnosti na 

příjemce plnění. 6   

Jelikož je daň z přidané hodnoty klíčovou daní zemí společenství, její harmonizace 

se dotýká struktury daňových systémů s důsledky v rozpočtové politice zemí. Budoucnost 

režimu daně z přidané hodnoty (změna ve způsobu zdanění) se zřejmě nebude zásadně měnit, 

s ohledem na jednomyslnost všech členů (shoda 27 členů) společenství. Změny se budou 

týkat převážně zdokonalování na poli zjednodušování daňových povinností, snížení 

administrativy, účinnější kontroly a výměny informací.         

 

2.1   Daňový systém České republiky 

Daňové systémy jsou všeobecně složitým organismem, který země podrobují 

reformám. Jde o celkové zjednodušení daňových povinností. Totéž platí pro systém v České 

republice. Nedostatkem našeho systému jsou vysoké administrativní náklady, které ovlivňují 

daňové výnosy.7 Placení daní je zátěží pro subjekty. Česká republika se v mezinárodním 

hodnocení zařadila téměř na poslední místo. Daňové reformy, které vedou ke zjednodušení 

daňového systému, mohou zvýšit výnosy státu a počet ekonomicky aktivních lidí – plátců. 

Zjednodušení daňových povinností a nízké sazby daně samozřejmě vítají plátci, kteří jsou 

motivováni ve svém pracovním úsilí. Vlády analyzují systémy svých konkurentů, protože 

potřebují výhodně investovat. Příliv investic způsobuje mimo jiné i nárůst pracovních míst. 

Efektivita daňových systémů je měřítkem hodnocení ekonomiky.  

Daňovou reformou je míněn proces, který mění několik parametrů daní. Nové cíle 

reformy mohou směřovat ke změně daňového mixu. Znamená to preferování některých daní 

před ostatními. Nebo směřují k zavedení nových daní, zdanění jiných komodit nebo služeb. 

Také změna konstrukce daně vede ke změně působnosti daně a jejího výnosu. Reformě daní 

musí předcházet důkladná analýza problému, stanovení rozsahu, návaznosti a cílů. Je důležité 

nezapomenout na vazby daní s hospodářskou politikou státu, systémem sociálního 
                                                 

5 ŠIROKÝ, J., . Daně v Evropské unii. 
6http://www.zivnostnik.cz/1/1/boj-proti-danovym-unikum-v-oblasti-dph-navrh-novely-zakona-c-235-2004-sb-o-
dani-z-pridane-hodnoty-pro-rok-2011. 
7 http://www.finance.cz/zpravy/finance/138800/. 
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zabezpečení a dalších oblastí, které se také vyvíjejí nebo reformují. Příkladem je nyní reforma 

důchodového systému a otázky financování celého systému. Do plánovací fáze je třeba 

zapojit co nejvíce odborníků, později i širokou veřejnost. Důležitá je široká politická podpora.  

Institucionální reforma je důležitá v oblasti snižování nákladů administrativy 

na správu, výběr, kontrolu a vymáhání daní, tak jak již bylo řečeno. Může jít o snižování 

počtu úřadů, sjednocení daňových formulářů a příloh. Úsporu přinášejí nové počítačové 

systémy a moderní výkonný software. Průlom je třeba vidět v možnosti elektronické 

komunikace s institucemi, možnost podat daňová přiznání on-line a sdílení informací mezi 

registry. Plátci daní uvítají jednoduchost a přehlednost daní, jednoduché podání, nejlépe jen 

na jednom místě.  

Obecně se dá vysledovat celosvětový trend snižování daňové zátěže subjektů. Souvisí 

to s konkurencí a ekonomickým růstem. Snižování se zde týká především daně z příjmů 

firem, u nás daně z příjmů právnických osob. U firem se takto vlastně zdaňuje kapitál. Firmy, 

snažící se zmírnit zdanění, mohou inklinovat k přesunu kapitálu do zemí s nižším zdaněním 

nebo do daňových rájů.  

Daňový systém České republiky se v základních rysech podobá systémům vyspělých 

zemí. Společným znakem bývá obvykle členění na přímé a nepřímé daně.8 Převahu mají 

obvykle daně přímé. Každá daň obsažená v systému splňuje kritéria hodnocení v různé míře. 

Proto je vhodné mít více daní, tzv. daňový mix. Význam jednotlivých daní se vyjadřuje 

podílem k celkovému daňovému výnosu. Moderním trendem je snižování podílu přímých 

daní v mixu a posilování nepřímých daní. Nejinak je tomu i v České republice. Systém daní 

v České republice je následující: 

• daně z příjmů;  

• daně majetkové; 

• daně ze spotřeby; 

• sociální pojistné9. 

Daně z příjmu neboli daně důchodové jsou považovány za nejdůležitější. Má se za to, 

že jsou spravedlivé, komplexní a efektivní. Jejich konstrukce může obsahovat i systém úlev, 

které mají sociální charakter. V klasifikaci daní OECD10 jsou tyto zařazeny na prvním místě. 

                                                 
8 http://www.businessinfo.cz. 
9 Není daní, ale má charakter daně. Vyznačuje se velkými výnosy.  
10 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 
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Osobní důchodové daně se v současnosti neplatí jen v „daňových rájích“.11 V České republice 

byly daně z příjmu, a ostatní daně zavedeny v roce 1993.  

V ČR jsou daně dvě. Daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. 

Daň z příjmů fyzických osob je daň, které podléhají všechny zdanitelné příjmy 

jednotlivce. Je prostředkem redistribuce důchodů od bohatších k chudším. V posledních 

letech spíše k přerozdělování příjmů od zaměstnanců k subjektům s jinými příjmy (např. 

z podnikání). 

Daň z příjmů právnických osob je univerzální důchodovou daní, podléhají jí právnické 

osoby. O celkové výši daně rozhoduje daňový základ a sazba daně. Daňovým základem je 

daňový zisk společnosti. Sazba daně je pouze jedna. Vybraná daň je menší, než daň z příjmů 

fyzických osob, řadí se proto k menším daním. Výnosy v zemích OECD činí pouze 10 - 12% 

celkových daňových příjmů. Obecně je tato daň často diskutována. Zisky firem se stávají 

příjmy fyzických osob a podléhají proto dani z příjmů fyzických osob.  

Výnosy daně rostou s růstem osobních důchodů (resp. s hospodářským růstem). 

Se zvýšením důchodů se zařazují subjekty do vyšších daňových pásem, proto výnosy z daně 

rychle rostou. Důchodová daň také nemá vliv na ceny zboží a služeb, nezpůsobuje jejich 

zkreslení. Jako tzv. „daně přímé“ jsou pro subjekty lépe pochopitelné (spojeny s výší příjmů), 

než třeba daně nepřímé, které poplatník sám neodvádí. 

Mezi majetkové daně patří daň z nemovitosti12, daň z převodu nemovitosti, daň 

dědická a darovací. Přiřadit se dá i daň silniční, která se platí za vozidla a přívěsy, které 

subjekty používají k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Daně z nemovitosti 

se vybírají podle polohy nemovitosti, protože výtěžek je příjmem obcí. Dělí se na daň 

z pozemků a ze staveb. Základem daně z pozemků je výměra v m2. Sazba daně je pevná, 

rozlišená dle typu pozemku. Základem daně ze staveb je půdorys v m2. Sazba je opět pevná 

a rozlišená druhově. Obě daně se vybírají společně.  

Jednorázovými daněmi, vybíranými při bezúplatném převodu majetku, jsou daň 

dědická a darovací. Základem daně je hodnota majetku. Sazba daně je progresivní. 

Daň spotřební zdaňuje spotřebu nikoliv důchod. Podíl těchto daní se v dnešním pojetí 

daňových mixů zvyšuje. Stávají se významnou součástí daňových příjmů vyspělých zemí.    

                                                 
11 Bahamy, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Kuvajt, Saudská Arábie, Sjednocené arabské Emiráty 
12 Nemovitost (z lat. Immobilium) je pozemek nebo stavba pevně spojená se zemí. Např. dům, chata, byt, garáž, 
pole, louka, les, sad, rybník apod. Pro právní účely definováno v § 119 odst. 2 občanského zákoníku.  
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V České republice se daně ze spotřeby dělí dále takto: 

1. Univerzální 

• Daň z přidané hodnoty 

2. Selektivní 

• Spotřební daně 

 Z minerálních olejů 

 Z lihu, vína a meziproduktů, z piva 

 Z tabákových výrobků 

• Cla 

• Energetické daně 

 Daň ze zemního plynu 

 Daň z pevných paliv 

 Daň z elektřiny 

Daň z přidané hodnoty je moderní daní, jejímž předmětem nemusí být pouze zboží 

a služby. Sazba je lineární a rozlišená podle předmětu. Může mít více úrovní. Podrobnější 

rozbor této daně je tématem této práce. 

Spotřební daně jsou výběrovými daněmi ze spotřeby na určené komodity. Zdanění 

podléhá jejich výroba a dovoz. Základem daně je počet jednotek zboží, sazby jsou pevné.  

Nové jsou tzv. zelené daně. ČR zavedla tyto daně k 1. 1. 2008 v souladu 

s podmínkami členství v Evropské unii. Zdaňují se dodávky energií konečnému spotřebiteli.  

Clo je povinná platba spojená s přechodem zboží přes hranice státu. V rámci 

Evropské unie podléhá clu samozřejmě dovoz z jiných států. Mezinárodní význam cel 

postupně klesá v závislosti na odstraňování překážek volného obchodu.  

 

Velmi specifické postavení v daňovém systému má sociální pojistné. Splňuje 

podmínky pro definici daní, je veřejným příjmem. V České republice se dělí na dvě položky: 

 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění. 



11 
 

Sociální pojistné odvádí zaměstnavatel. Část pojistného se sráží z hrubé mzdy 

zaměstnance a zbývající část platí zaměstnavatel.13 Odvedené pojistné je daňovým nákladem, 

resp. výdajem zaměstnavatele. Pojistné platí i osoby samostatně výdělečně činné. 

Vyměřovacím základem je 50% dílčího základu daně příjmů z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění se také týká osob bez příjmů. 

Početnou skupinu tvoří osoby, za které platí pojistné stát.  

Podíly jednotlivých daní v soustavě se mění. Záměrem je preferovat daně ze spotřeby 

před přímými daněmi. Citlivým tématem je výše sociálního pojistného. V ČR je vysoké 

a ovlivňuje konkurenceschopnost ekonomiky, protože zvyšuje cenu práce. Avšak z pojistného 

jsou hrazeny systémy důchodového pojištění a zdravotní péče. Proto je důležité při stanovení 

výše pojistného dbát na vyrovnanost příjmů a výdajů.14 

 

2.2  Rozpočtové určení daní 

Daňové příjmy představují významný zdroj financování veřejných rozpočtů. Způsob 

sdílení daní mezi rozpočty je upraven zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. 

Zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, 

daně z nemovitosti a daně silniční. Také upravuje příjmy rozpočtů krajů a obcí.  

Zákon pracuje s pojmem celostátní hrubý výnos daně. Pojmem se rozumí peněžní 

prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku správcem daně, snížené o vrácené 

prostředky. Do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a 

částky použité na úhradu nákladů daňového řízení.15 

 

Daňové příjmy krajů tvoří: 

• Daň z příjmů právnických osob tehdy, pokud je poplatníkem kraj. 

• Podíl na 8,92% celostátního hrubého výnosu DPH. 

• Podíl na 8,92% celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků. 

                                                 
13 V roce 2011 se sráží z hrubé mzdy zaměstnance 4,5% na zdravotní pojistné, 6,5% na sociální zabezpečení. 
Zaměstnavatel platí 9% a 25%.   
14  VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L..Daňový systém 2010, str. 47-58. 
15 Zákon 243/2000 Sb., §4. 
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• Podíl na 8,92% celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

• Podíl na 8,92% z 60% celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických 

osob. 

• Podíl na 8,92% celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob. 

Kraje se podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně procentem 

stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb.  

 

Daňové příjmy obcí tvoří: 

• Výnos daně z nemovitosti 

• Podíl na 21,4% celostátního hrubého výnosu DPH  

• Podíl na 21,4% celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků.  

• Podíl na 21,4% celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob 

vybírané srážkou. 

• Podíl na 21,4% z 60% celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických 

osob. 

• Podíl na 21,4% celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob. 

• Daň z příjmů právnických osob, pokud je PO obec. 

• Podíl na 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a funkčních požitků. 

Procento, kterým se obce podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní, 

se vypočte součtem těchto dvou poměrů:16 

• Poměr celkové výměry obce k celkové výměře všech obcí. Vyjádřeno 

v procentech a násobeno koeficientem 0,03. 

• Poměr počtu obyvatelstva obce k počtu obyvatelstva všech obcí. Vyjádřeno 

v procentech, násobeno koeficientem 0,03. 

Pro výpočet poměrů počtu obyvatel se obce dělí podle počtu obyvatel. Každé skupině 

se přiřadí koeficient. Dělení obcí upravuje příloha č. 2, zákona. 

                                                 
16 S výjimkou Prahy, Plzně, Ostravy a Brna. Upravuje odstavec 5, zákona 243/2000 Sb., § 4. 
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Z uvedených údajů vyplývá, že velikost výnosů daňových příjmů záleží na počtu 

obyvatel, velikosti obce a rozloze katastrálního území.  Důležitý je počet podnikajících 

občanů, kteří podávají daňová přiznání dle místa bydliště. Výnosy závisí také na počtu 

zaměstnanců, pracujících na území obce.  

 Daňové příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury: 

• Celostátní hrubý výnos daně silniční. 

• 9,1% celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů. 

Uvedený zákon o rozpočtovém určení daní je právním základem pro sdílení daní mezi 

veřejnými rozpočty. Praktickou stránkou věci je konkrétní hospodaření státu, krajů a obcí.    

Rozdělování celostátního výnosu daní je stále předmětem diskusí. Proto ministerstvo 

financí opět obnovilo činnost skupiny zabývající novým zákonem o rozpočtovém určení daní. 

Zejména představitelé obcí vedou rozhovory o tom, jak stanovit nejlepší pravidla. Daňové 

příjmy by měly spravedlivě pokrývat potřeby obcí. Obcí je však 6245 a každá je jiná. Dají se 

najít optimální a přitom jednoduchá pravidla?  

Návrhem jsou změny v objemu prostředků, které se rozdělují a vymezení spektra 

sdílených daní. Představitelé samospráv chtějí rozšířit balík sdílených daní o daně spotřební a 

ekologické. Znamená to také přehodnocení podílů rozpočtů obcí, krajů i státu. V současnosti 

se  této verzi Ministerstvo nepřiklání. Spíše preferuje vázání systému na inkaso jedné daně. 

Zůstane-li stávající spektrum nebo dojde ke změnám, závisí na budoucích jednáních. 

Pokud jde o jednoduchost, není žádoucí, aby docházelo ke zvyšování různých kritérií 

rozdělování daňového podílu. Pro přerozdělování je optimální 4 – 5 kritérií. Je žádoucí také 

zachovat kritérium velikosti obce a počtu obyvatel. Návrh ale předpokládá použít tzv. 

„rezidenční rozlohu“. Znamená to nezahrnovat zemědělskou půdu, lesy a vodní plochy. Také 

kritérium délky místních komunikací stojí za zvážení. Měl by uplatnění při stanovení nákladů 

na správu komunikací obce.  

Zvláštní postavení největších měst České republiky je dnes také předmětem diskusí. 

Volá se po tom, aby tato města měla stejné postavení jako ostatní. Zvláštní postavení by mělo 

zůstat jen Praze. Zachován má být i zvláštní koeficient v rámci rozpočtového určení daní, aby 

nedošlo k poklesu sdílených daní pro hlavní město.  
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Daňový příjem připadající na 1 obyvatele ve velikostních skupinách by měl 

respektovat skutečnost, že s rostoucí obcí roste i daňový příjem na obyvatele. Měl by se 

odstranit propad příjmů u obcí s 5000 obyvatel, které mají nižší příjem, než nejmenší obce.  

Také v oblasti daní z nemovitostí se připravují změny ve formě nových cenových map, 

které stanoví atraktivitu pozemků.  

Příspěvek na výkon státní správy by do budoucna neměl být diskriminační, ale měl by 

pokrývat aktuální potřeby obcí dle kompetencí.  

Další vývoj v oblasti rozpočtového určení daní je tedy v kompetenci Ministerstva 

financí, zástupců samospráv, zástupců Parlamentu a ostatních odborníků v dané problematice. 

Skloubení všech požadavků bude nelehkým úkolem pro všechny zainteresované 

 

2.3  Perspektivy daní 

Daně a soustava daní je důležitá nejen pro veřejné rozpočty, ale také pro poplatníky. 

Veškeré změny v oblasti daní se dotýkají podnikatelů a veřejnosti, které sledují daňový vývoj. 

Středem pozornosti nejsou jen sazby daní, ale především četnost legislativních změn. Časté 

změny komplikují plnění daňových povinností a prohlubují nedůvěru v celý systém. 

Pro názornost lze uvést, že zákon o správě daní a poplatků17 byl změněn 53x. Tento zákon byl 

nakonec od 1. 1. 2011 nahrazen daňovým řádem.18 

Devizou daňového systému by vedle výše daňového zatížení měla být stabilita a určitá 

neměnnost. Tyto parametry souvisí s jednoduchostí systému, o kterém se hojně diskutuje. 

Stabilní a neměnný systém se stává lehce pochopitelným pro veřejnost. Tímto není v žádném 

případě vyloučena možnost provádění změn. Systém musí reagovat na vnější prostředí, nesmí 

být strnulým a neefektivním. Změny musí mít racionální podstatu a vysokou kvalitu. 

Za významnou a úspěšnou změnu lze považovat novelu zákona o DPH. Od 1. 4. 2011 

si mohou podnikatelé, mající pohledávky v insolvenčním řízení, požádat o vrácení již 

zaplacené daně. Pokud se tato novinka osvědčí, mohla by v budoucnu platit i pro jiné 

obchodní transakce. Postupné fáze změn by měly vést k tomu, aby se daň z přidané hodnoty 

odváděla pouze ze zaplacených faktur. Jelikož daň z přidané hodnoty podléhá harmonizaci 

                                                 
17 Zákon č. 337/1992 Sb. 
18 Zákon č. 280/2009 Sb.  
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v rámci EU, proběhnou jednání o této změně na nadnárodní úrovni. Prvotní kroky již byly 

provedeny, formou rozprav ve výborech Evropského parlamentu.  

V rámci úsporných kroků vlády se předpokládaly změny daní z příjmů. Snahou bylo, 

aby změny byly účinné, vedly k úsporám, ale aby příliš nezvyšovaly daňovou zátěž. Nakonec 

došlo ke snížení základní slevy o 100 Kč/měsíc na poplatníka. Ke změnám v systému benefitů 

poskytovaných z FKSP zatím nedošlo, ale v budoucnosti pravděpodobně ano. 

Budoucí vývoj daňové soustavy České republiky je nyní spojen s tolik diskutovanou 

důchodovou reformou a sjednocením sazby daně z přidané hodnoty. Zvýšené inkaso daně 

bude použito na krytí nákladů přestavby důchodového systému. Vláda navrhla jednu daň 

ve výši 20%. Tento krok vyvolal celou řadu bouřlivých diskusí nejen mezi odborníky, ale také 

mezi občany. Proto byl poté na popud odborné veřejnosti a kroků Hospodářské komory ČR 

stažen. Kompromisem je sazba ve výši 17,5%. Vybrané prostředky zabezpečí náklady 

důchodové reformy, ale naopak negativně ovlivní odvětví, kde se uplatňuje převážně snížená 

sazba daně19. Vypuštění snížené sazby daně může v budoucnu způsobit problémy. Odejme 

státu možnost jiným zdaněním podpořit některé zboží nebo služby. Může mít dopad hlavně 

v oblasti sociální nebo ve zdravotnictví.    

Připravovaná daňová reforma by měla proběhnout v letech 2011 – 2013. Jejím cílem 

je zjednodušit daňový systém a snížit daňové zatížení. Výsledkem mají být nižší 

administrativní náklady státní správy i poplatníků. Konkrétní podoba ještě není známa, ale 

některá opatření se dají předpokládat. 

 Přibližování daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální a zdravotní 

pojištění znamená, že odvod daně ve výši 32% bude platit pro OSVČ i zaměstnance. 

Vybíráním daně bude pověřen jeden úřad, který bude mít kompetenci pro správu daní 

a sociálního a zdravotního pojištění, možná také cel a dalších poplatků. Pracovní název: 

Jednotné inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů. Změnám neujdou ani již zmíněné 

benefity. Tuzemský daňový systém se vyznačuje množstvím různých slev a úlev, které tvoří 

systém složitým a nepřehledným. Proto zcela jistě dojde k jejich odstranění nebo velkému 

snížení. Od roku 2012 se předpokládá zrušení odpočtu úroků z hypoték a stavebního spoření. 

Ministerstvo financí uvádí, že reforma by měla snížit cenu práce a motivovat podnikatele 

                                                 
19 WIESNER, J., Časopis Komora.cz, 04/2011, str. 30-31. 
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v jejich ekonomických aktivitách. Aby byla reforma kompaktní, má být svázána 

s novelizacemi občanského a obchodního zákoníku.20 

Budoucnost daní České republiky nemá ještě konkrétní podobu, ale lze předpokládat, 

že nová soustava bude více zdaňovat majetek a spotřebu. Naopak daně důchodové budou stát 

na okraji.  

   Daňové reformy nejsou jen moderním trendem. Ovšem s postupnou globalizací 

světa se stávají složitějšími. Je třeba respektovat daňové systémy okolních zemí, do hry 

vstupuje konkurence. Nebezpečí číhá v podobě daňových rájů. Globalizace přispívá na druhé 

straně ke koordinaci daní. V rámci Evropské unie se jedná o harmonizaci daní. Dobře zvolený 

daňový mix se vyznačuje dostatečným výnosem. Světovým problémem je růst veřejného 

dluhu, který se dá eliminovat stabilními veřejnými financemi. S rozvojem nových technologií 

se mění ekonomické prostředí a život lidí. Vznikají nová odvětví, která mají zvláštní výstupy, 

které je třeba zdanit. Takovým moderním odvětvím jsou IT technologie. Její výstupy mají 

nehmotnou podobu.  

Institucionální reforma je důležitá v oblasti snižování nákladů administrativy 

na správu, výběr, kontrolu a vymáhání daní. Může jít o snižování počtu úřadů, sjednocení 

daňových formulářů a příloh. Úsporu přinášejí nové počítačové systémy a moderní výkonný 

software. Průlom je třeba vidět v možnosti elektronické komunikace s institucemi, možnost 

podat daňová přiznání on-line a sdílení informací mezi registry. Plátci daní uvítají 

jednoduchost a přehlednost daní, jednoduché podání, nejlépe jen na jednom místě. 

 

 

 

 

   

                                                 
20 http://www.penize.cz/dane/197627-danova-reforma-budeme-si-vsichni-skutecne-rovni. 
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3   Analýza daně z přidané hodnoty 

Moderní daňové systémy preferují před přímými daněni uplatňování daní ze spotřeby.  

Proto dochází od 2. poloviny 20. století k nárůstu významu daně z přidané hodnoty. Výnosy 

této daně jsou významnou příjmovou položkou států. Rozdíly v sazbách daní jsou 

v jednotlivých zemích obrovské. Ze států OECD ji nemají jen USA.21 V Evropské unii je tato 

daň povinná. Má vlastnosti potřebné k zachování neutrality mezinárodního obchodu. 

Konstrukce umožňuje zjistit daň na každém stupni zpracování. Její harmonizace v rámci EU 

je velmi pokročilá, především v oblasti předmětu daně a sazeb.  

Z názvu vyplývá, že zdanění se týká přidané hodnoty. Co to však znamená? Základní 

myšlenka je prostá, snadná pro představu. Představme si výrobní proces, který má své logické 

stupně. Na každém stupni zpracování dochází ke zhodnocení statku, k původní hodnotě 

se přidává další, vzniklá působením lidské práce. Daň se vybírá z každého stupně zpracování, 

ne však z celé hodnoty statku, ale jen z té zhodnocené, tedy přidané. Technickým problémem 

přesto zůstává, co vše se zahrnuje do nově vytvořené hodnoty. Zcela jistě sem patří náklady 

na lidskou práci a obchodní marže. Přesné stanovení a vymezení nové hodnoty je obtížné 

a nákladné. Z tohoto důvodu se daňová povinnost stanovuje jiným mechanismem. Každý 

daňový subjekt odvede státu daň z celé produkce, může si ji však snížit o daň, kterou zaplatil 

v ceně nákupu pro svou produkci. Tento způsob téměř simuluje stanovení výše daně z každé 

nové hodnoty přidané zpracováním. Uvedený způsob lze jednoduše představit na modelu. 

Tabulka č. 1: Jednoduchý model DPH 

 
NÁKUP   PRODEJ   

  bez daně daň 10% bez daně daň 10% odvod 
zemědělec     10000 1000 1000 
zpracovatel 10000 1000 30000 3000 2000 
obchodník 30000 3000 40000 4000 1000 
celkem   4000   8000 4000 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

V našem modelu zemědělec, který nepotřebuje ke své produkci nakoupit žádné zboží 

ani služby prodává zpracovateli svou produkci, např. vepřové maso za 11000 Kč. Z toho 

odvede daň ve výši 1000 Kč. Masokombinát zaplatí za zboží 11000 Kč, jelikož si může 

odečíst 1000 Kč z ceny nákupu, jeho výdajem je jen částka bez daně, tzn. 10000 Kč. Pokud 

                                                 
21 V USA není DPH částí daňové soustavy. Některé americké státy uplatňují prodejní daň, ale její princip je 
odlišný. DPH také nemají např. Hongkong, Saudská Arábie, Egypt. 
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chce sám produkci prodat za 30000 Kč, musí ji prodat obchodníkovi i s daní, tj. za 33000 Kč. 

Rozdíl mezi daněmi za nákup a prodej je povinen odvést do rozpočtu státu. Totéž platí 

i pro obchodníka. V modelovém příkladě daň zaplacená konečným spotřebitelem odpovídá 

ceně bez daně a platné sazbě (tabulka č. 1). 

 

3.1   Základní pojmy 

Daň z přidané hodnoty v České republice stanoví zákon č. 235/2004 Sb. Pro jednotný 

a přesný výklad tohoto zákona se zavádějí základní pojmy:  

Daň na výstupu  

Výstupy jsou prodeje. Odvedená daň z prodeje se nazývá daní na výstupu. 

Daň na vstupu 

Vstupy jsou nákupy potřebné pro produkci. Daň v nich obsažená je daní na vstupu. 

Zdaňovací období 

Daň se odvádí za určitý časový úsek, např. měsíc, čtvrtletí, nikoliv za každý jednotlivý 

prodej. Zdaňovacím obdobím je čtvrtletí, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok 

nedosáhl 1 000 000 Kč. V opačném případě je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.   

Daňová povinnost 

Je rozdíl mezi součtem daní na vstupu a výstupu. Je-li rozdílem kladné číslo, pak 

se jedná o vlastní daňovou povinnost, kterou subjekt povinen dle zákona odvést do státního 

rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu. Naopak, je-li rozdíl záporný, vzniká nadměrný 

odpočet. Tento přeplatek na dani subjekt nárokuje vůči státu.  

Předmět daně 

Předmětem daně je zboží a služby, dodání zboží, převod nemovitostí, pořízení zboží 

z EU, dovoz zboží z třetích zemí. Přitom za zboží se považují movité věci, ale také teplo, 

chlad, elektrická energie, plyn a voda. Dodáním zboží (převodem nemovitosti) je převod 

práva k vlastnictví zboží (nemovitosti). Služba není v zákoně nijak dána,  předpokládá se, že 

službou jsou činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitostí. Předmět daně 

se obecně nazývá plněním. Plnění mohou být zdanitelná a  osvobozená, ale ne všechna plnění 
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jsou také předmětem daně. Jsou to jen ta, která vznikla ekonomickou činností, např. 

podnikáním, s místem plnění v tuzemsku. 

Zdanitelné plnění 

Je povinnost plátce přiznat a odvést daň na výstupu. Zdanitelné plnění se týká také 

trvalého použití hmotného majetku pro osobní spotřebu plátce nebo zaměstnance. Může 

se týkat také bezúplatného poskytnutí služby.  

Osvobozená plnění 

Tato plnění jsou předmětem daně, avšak plátce nemá povinnost odvést daň na výstupu. 

Přitom existují osvobozená plnění s nárokem na odpočet nebo bez nároku.  

Osoby povinné k dani, plátci daně 

Většina lidí je osobami nepovinnými k dani, i když svou spotřebou jsou součástí 

výběru daně. Výběr daní se týká pouze lidí vykonávajících ekonomickou činnost v tuzemsku, 

Evropské unii nebo třetí zemi. Osoba povinná k dani je povinná odvádět  daň, výjimku mají 

jen subjekty s malým obratem nebo ti, kteří dodávají do České  republiky nepatrná plnění22.  

Plátci daně z přidané hodnoty 

Plátce daně je osoba registrovaná k dani z přidané hodnoty v České republice, je 

osobou povinnou k dani. Povinnost odvádět daň mají plátci:  

1. ekonomickou činnost vykonávající v tuzemsku a jejich 

 obrat je vyšší než registrační limit; 

 pořizují zboží nad limit; 

 pořizují služby z jiné země; 

2. ekonomickou činnost vykonávající v jiné zemi, když  

 dodání zboží/služby má místo plnění v ČR.  

 

Při stanovení limitu se užívá pojem obrat. Obratem se dle zákona rozumí souhrn úplat 

bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, 

                                                 
22 V roce 2011 limit k registraci: 1 000 000 Kč obratu za nejvýše 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.  
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kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění 

v tuzemsku. Do obratu se nezahrnují příjmy z prodeje hmotného majetku a pozemků.23 

Osoby, které překročí registrační limit, jsou povinny se zaregistrovat do 15 dnů 

po skončení měsíce, ve kterém limit překročily, u svého místně příslušného finančního úřadu. 

Stávají se takto plátci DPH od prvního dne třetího měsíce po měsíci, v němž překročily obrat. 

Povinnost registrace k dani může vzniknout i osobě podnikající v jiném členském státu 

Evropské unie nebo ve třetí zemi.  

Od roku 2008 se mohou registrovat i skupiny. Skupinou se dle zákona rozumí skupina 

spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je 

registrována k dani jako plátce dle § 95a.24  

Dobrovolným plátcem se stává osoba, která se zaregistruje z vlastní vůle. Uskutečňuje 

tuzemská plnění, která se zahrnují do obratu. Plátcem daně se považuje ode dne uvedeného 

na osvědčení o registraci.  

 

3.2   Výpočet daně 

Sazby daně  

Sazba daně v České republice má dvě úrovně. Od roku 2010 platí základní sazba 

ve výši 20 % a snížená ve výši 10 %. Pro správné stanovení sazby daně zboží slouží číselný 

kód Harmonizovaného systému a Standardní klasifikace produkce pro služby.25  

Uplatňování snížené sazby daně je regulováno směrnicí Evropské unie.26 Státy mohou 

uplatňovat sníženou sazbu jen u zboží a služeb, které tato směrnice stanoví. Důvodem 

zařazení zboží, resp. služby do snížené sazby jsou zejména: 

• sociální hledisko - snížená sazba u potravin, léků, dětských plen, kompenzačních 

pomůcek pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby; 

• kulturní – knihy, noviny a časopisy, vstupné na kulturní a sportovní akce; 

• dodání staveb pro sociální bydlení; 

• pravidelná hromadná přeprava osob; 

                                                 
23 Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., § 6, odst. 2.  
24 Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., § 5a. 
25 Příloha č. 1 a 2 k zákonu 235/2004 Sb. 
26 Směrnice 2006/112/ES. 
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• úprava a rozvod vody, zpracování komunálního odpadu; 

• ubytovací služby. 

Základ daně 

Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné 

zdanitelní plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, 

bez daně za toto plnění.27 

Do základu daně se zahrnuje i clo, spotřební daň, daň z energií a dotace k ceně. Dále 

vedlejší související náklady s pořízením služby nebo zboží (balné, pojištění zásilky, 

přepravné, materiál v ceně služby apod.).  

Základ daně ve zvláštních případech28 

Nelze-li úplatu zdanitelného plnění vyjádřit v penězích, je základem daně zpravidla 

cena obvyklá bez daně, zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Cenou obvyklou 

se dle zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku považuje cena, která by byla dosažená 

při prodejích stejného, popř. obvyklého majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.  

Výpočet daně z přidané hodnoty 

Vycházíme-li z peněžní částky plnění bez daně, pak použijeme tento vzorec: 

,
100

s
ZDPH =                                                                           (1)      

kde:  DPH – daň z přidané hodnoty 

          Z – základ daně 

          s – sazba daně 

 

Pokud vycházíme z ceny s daní, pak použijeme přepočítací koeficient: 

,
100 s

s
k s

+

=    (zaokrouhluje se na čtyři desetinná místa) (2) 

kde:  ks – přepočítací koeficient 

          s   - sazba daně 

                                                 
27 Zákon č. 235/2004 Sb., § 36, odst. 1. 
28 Zákon č. 235/2004 Sb., § 36a. 
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Daň se poté vypočítá takto: 

,sD kZD ×=
+  (3) 

kde:  Z+D – základ daně s daní 

 

3.3   Osvobozená plnění 

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet  

Osvobození v tomto pojetí znamená, že plátce nemá oprávnění uplatnit daň 

na výstupu. Pokud není dovoleno uplatnit ani odpočet daně na vstupu, jedná se o osvobození 

bez nároku na odpočet. Mezi tato plnění patří: 

• poštovní služby; 

• finanční a pojišťovací činnosti; 

• sociální pomoc; 

• základní okruh služeb při výchově a vzdělávání dětí a mládeže, rekvalifikace 

pro dospělé; 

• vymezené zdravotnické služby; 

• nájem pozemků a služeb29. 

Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně 

U těchto plnění vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho 

uskutečnění. Plátce je povinen je uvést do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období. 

Jedná se o tato plnění30: 

• dodání nebo pořízení zboží do jiného členského státu; 

• vývoz a dovoz zboží; 

• poskytnutí služby do třetí země; 

• přeprava osob. 

 

                                                 
29 Netýká se převodu stavebních pozemků. 
30 Zákon č. 235/2004 Sb., Díl 9. 
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3.4   Pravidla pro uplatnění DPH 

Daň z přidané hodnoty se vybírá ve všech členských státech Evropské unie. Daňové 

předpisy nesmí bránit volnému pohybu zboží a služeb na celém území unie. Proto jsou 

stanovena harmonizovaná pravidla, podle kterých se rozhodne, ve kterém státě se daň vybere. 

Určí se takto místo plnění. Místem plnění může být tuzemsko, Evropská unie nebo třetí země. 

Místo plnění  

• tuzemsko – rozumí se území České republiky; 

• území Evropské unie – území členských států. Nezahrnují se Kanárské ostrovy, 

které patří španělskému území, naopak Monacké knížectví do EU patří; 

• třetí země – zahraniční osoby s místem podnikání mimo území EU.  

Stát plnění 

Podmínkou pro uplatnění daně je stanovení místa plnění, aby bylo možno daň uplatnit 

a odvést jen jednou. Používají se dva principy: 

• Země původu – daň je vybrána ve státě odkud zboží nebo služba pochází. Tento 

princip je poměrně jednoduchý, překážkou jsou různé sazby daní ve státech.  

• Země spotřeby – daň je vybrána na místě spotřeby zboží/služby. Výhodou této 

metody je to, že státu vzniká nárok na odpočet a má právo daň vybrat. Systém je 

administrativně náročný s prostorem pro daňové úniky. Princip je preferován 

zeměmi Evropské unie.  

 

3.5   Dodání a pořízení zboží 

Stanovíme-li místo plnění, nemusí to být vždy místo výběru daně. Pokud se bude 

jednat o osvobozené plnění s nárokem na odpočet, daň se vybere v jiné zemi. Pokud příjemce 

zboží je plátcem daně, pak se preferuje princip země spotřeby. Plnění je ale u dodavatele. 

Aby nebyla vybrána daň i tam, považuje se plnění za osvobozené s nárokem na odpočet. Platí 

jen za těchto podmínek:  

 příjemcem zboží je osoba registrovaná k dani; 

 jde o ekonomickou činnost; 

 dodání zboží je u příjemce zdanitelným plněním; 

 přeprava byla dokončena. 
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Při dodání nebo pořízení zboží do jiného členského státu mohou nastat tyto varianty: 

1. Dodání zboží do jiného členského státu, příjemce je plátce daně 

Dodavatel 

 je plátce daně; 

 místo plnění dodání zboží; 

 jedná se o osvobozené plnění s nárokem na odpočet. 

Příjemce 

 je plátce daně. 

2. Dodání zboží do jiného členského státu – příjemce není plátcem daně 

Dodavatel 

 je plátce daně; 

 místo plnění dodání zboží; 

 jedná se o zdanitelné plnění. 

Příjemce 

 není plátce daně. 

3. Pořízení zboží z jiného členského státu 

Dodavatel 

 je plátce daně; 

 místo plnění dodání zboží; 

 osvobozené plnění s nárokem na odpočet. 

Příjemce 

 je plátce daně; 

 místo plnění pořízení zboží; 

 zdanitelné plnění. 

4. Pořízení nového dopravního prostředku. 

 

Dodání nového dopravního prostředku se na výstupu samostatně eviduje. V řadě zemí 

EU se na dodání dopravního prostředku uvalují další daně. Místem plnění je proto vždy 
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ve státě registrace, jde tedy o princip země spotřeby. Daň má povinnost odvést plátce daně 

a také každý pořizovatel. Osoba, která není plátcem, odvede daň finančnímu úřadu na základě 

platebního výměru.  

 

3.6   Dovoz a vývoz zboží 

Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetích zemí na území EU. Vzniká 

propuštěním zboží do celního režimu. Daň vybírají celní orgány v tom státě, kam je zboží 

propuštěno. Pokud se zboží nachází v režimu dočasné použití, tranzit nebo aktivní 

zušlechťovací styk, je místem plnění stát, kde dojde k ukončení celního režimu. Celní orgán 

nevybere daň, pokud deklarantem je plátce daně. Ten ji zařadí do své daně na výstupu.  

Algoritmus stanovení základu daně: 

Celní hodnota zboží + clo + vedlejší výdaje dopravy + spotřební daň + energetická daň 

Vývozem zboží se rozumí propuštění zboží do celního režimu vývoz nebo z aktivního 

zušlechťovacího styku. Je osvobozením plněním s nárokem na odpočet, pokud vývoz provádí 

vývozce. Nárok na osvobození vzniká až po vyvezení zboží z území EU, na základě celního 

prohlášení.  

 

3.7   Vývoz a dovoz služeb 

Základním pravidlem pro poskytování služeb je toto: místo plnění služby závisí 

na tom, kdo je příjemcem služby. Pokud je příjemcem služby osoba povinná k dani, vzniká 

tam také povinnost odvést daň. Poskytuje-li se služba zahraniční osobě povinné k dani, bude 

se jednat o plnění, které není předmětem daně ve státě poskytovatele. U vývozu služby 

pro osobu nepovinnou k dani, je místem plnění sídlo nebo místo pobytu příjemce služby. Platí 

u některých druhů služeb, např.: 

• reklamní služby; 

• telekomunikační služby; 

• poradenské a konzultační služby. 

Při dovozu služeb se používají stejná pravidla, jako platí mezi státy Evropské unie.  
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3.7   Vlastní daňová povinnost a nárok na odpočet 

Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně veškeré údaje vztahující se k jeho 

daňové povinnosti. Plátce je povinen vést evidenci v takovém členění, aby sestavil daňové 

přiznání, a jestli uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani, 

aby sestavil souhrnné hlášení.31 Po řádné evidenci je důležité zařadit daň na vstupu i výstupu 

do správného zdaňovacího období. Je nepřípustné, aby daň na výstupu byla zahrnuta 

v pozdějším období. Naopak daň na vstupu se v pozdějším období uplatnit může. Rozpětí 

určuje zákon.32 

Nezbytnou podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet je daňový doklad, kterým 

plátce nárok dokládá. Doklad musí mít náležitosti dle zákona a musí být vystaven plátcem 

daně. Také daň na výstupu se musí řádně evidovat a dokladovat řádným daňovým dokladem, 

který musí být vystaven do 15 dnů od uskutečnění plnění. Mezi daňové doklady patří také 

daňový dobropis a vrubopis. Slouží ke korekci chyb v původním daňovém dokladu. 

 Daňové přiznání se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Plátce je 

povinen z evidence pro účely daní určit daň na výstupu i na vstupu a tyto skutečnosti uvést 

do formuláře daňového přiznání. Zda se jedná o vlastní daňovou povinnost nebo nadměrný 

odpočet stanoví základní algoritmus výpočtu: 

Daň na výstupu  -  daň na vstupu = vlastní daňová povinnost  

(platí: daň na výstupu ˃ daň na vstupu) 

Daň na výstupu  -  daň na vstupu = nadměrný odpočet 

(platí: daň na výstupu ˂ daň na vstupu) 

Vlastní daňová povinnost vypočtená dle výše uvedeného algoritmu je splatná 

v termínu pro podání daňového přiznání.33 Nadměrný odpočet, tj. přeplatek na dani z přidané 

hodnoty je povinen správce daně vrátit plátci do 30 dnů od vyměření daňové povinnosti.34 

 

 

 

                                                 
31 Zákon č. 235/2004 Sb., § 100.  
32 VANČUROVÁ, A.; LÁCHOVÁ, L..Daňový systém 2010, str. 257-308. 
33 Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 
34 Pokud plátce podal řádné daňové přiznání a nejsou-li zjištěny pochybnosti o správnosti. 
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4   Zhodnocení výnosů a rozpočtového určení daní 

Daňové příjmy představují významný zdroj financování veřejných rozpočtů. Způsob 

sdílení daní mezi rozpočty je upraven zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.  

Zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, 

daně z nemovitosti a daně silniční. Také upravuje příjmy rozpočtů krajů a obcí. Pojmem 

rozumíme systém, dle kterého se rozdělují celorepublikové výnosy vybraných daní mezi stát, 

kraje a obce.35  

Výběr daně z přidané hodnoty je v České republice prováděn finančními úřady 

a celními orgány. Na území České republiky působí celkem 199 finančních úřadů a 54 celních 

úřadů36. Celní orgány jsou pověřeny vybírat tuto daň při dovozu zboží do České republiky 

ve vybraných případech, které stanoví zákon37 a finanční úřady spravují daň ze zdanitelných 

plnění uskutečněných v tuzemsku a všechny nadměrné odpočty. Daň se pro účely evidence 

výnosů dělí do tří skupin: 

• daň ze zboží a služeb prodávaných v tuzemsku; 

• daň z dováženého zboží; 

• nadměrné odpočty – uplatňují plátci, vypočtená daň na výstupu je menší, než 

na vstupu. 

Celní a finanční úřady inkasují daň z přidané hodnoty, která se stává významným 

příjmem veřejných rozpočtů. Veřejné rozpočty se dělí na státní rozpočet, rozpočty krajů 

a obcí, regionálních rad a rozpočty organizačních složek a příspěvkových organizací. Proces 

sdílení inkasa daní mezi uvedenými rozpočty je upraven zákonem č. 243/2000 Sb.38 

Pro Českou republiku představuje výběr výnosů daně z přidané hodnoty významný zdroj 

daňových příjmů. Tvoří více než 1/3 celkových příjmů. Zobrazení vývoje výnosů daně 

hodnotí tato kapitola. Pro účely srovnání použijeme výnosy daní z let 2005 – 2009. V rozpětí 

těchto pěti let došlo také ke změně sazby daně. V roce 2005 byly sazby nastaveny na výši 5% 

                                                 
35 http://www.suburbanizace.cz/slovnicek/rozp_dani.htm. 
36http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/jak-spravne-platit-dan-financnimu-  
uradu/1000465/51946/. 
 
37 http://www.celnisprava.cz/cz/dane/dan-z-pridane-hodnoty/Stranky/default.aspx. 
38 Zákon 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. 
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a 19%. K 1. 1. 2008 dochází ke zvýšení pouze snížené sazby na úroveň 9%. Další zvýšení 

(obou sazeb) na 10% a 20% platí od 1. 1. 2010.39  

4.1   Vývoj inkasa daně ve sledovaném období 

Daň z přidané hodnoty v roce 2005 

Celkový celostátní výnos této daně představoval částku 206,9 mld. Kč. Výnos daně 

oproti roku 2004 vykazoval nárůst o 25,1 mld. Kč (růst o 113,8%). Na celostátních příjmech 

DPH se podílejí také kraje a obce. V souladu se zákonem40 bylo do rozpočtů krajů převedeno 

16,9 mld. Kč a do rozpočtů obcí 43,2 mld. Kč. Státnímu rozpočtu byla přidělena částka 

ve výši 146,8 mld. Kč, která představuje nárůst o 17,2 mld. Kč (růst o 13,2%; graf č.1)  

Změny v sazbách daně se promítly do výše inkasa státního rozpočtu. Dle legislativy 

nedošlo ke zvýšení sazby u hotelových služeb. Rekreační a sportovní služby byly přeřazeny 

z vyšší sazby do sazby nižší. Tyto legislativní úpravy znamenaly propad inkasa ve výši 

5,2 mld. Kč41. Domácnosti vykazovaly nižší spotřebu, která způsobila snížení příjmů 

o 5 mld. Kč42.  

Daň z přidané hodnoty v roce 2006 

Celostátní výnos daně z přidané hodnoty se oproti roku 2005 zvýšil o 11,2 mld. Kč 

na výši 218,1 mld. Kč (nárůst o 5,4%).  Územním rozpočtům krajů bylo převedeno 

19 mld. Kč a rozpočtům obcí částka 45,6 mld. Kč. Státní rozpočet vykázal plnění ve výši 98% 

rozpočtu, což znamenalo příjem ve výši 153,5 mld. Kč. Tato částka představuje sice 

meziroční nárůst o 4,6%, ale schválený rozpočet uvádí růst o 6,7% (graf č. 1). 

Nižší meziroční nárůst byl způsoben legislativními změnami v průběhu roku 2006. 

Novela zákona o DPH z 25. 5. 2006 přeřadila některé zboží do nižší sazby. Tato změna 

způsobila propad o 1,5 mld. Kč. Nižší spotřeba domácností ovlivnila výpadek příjmů ve výši 

3 mld. Kč43.  

  Daň z přidané hodnoty v roce 2007 

Vybraný celostátní celkový výnos daně z přidané hodnoty v roce 2007 činil 

235 mld. Kč, tato částka představuje meziroční nárůst o 16,9 mld. Kč (růst o 7,8%). Oproti 

                                                 
39 ˂http://www.berne.cz/danova-teorie/vyvoj-sazeb-dph-v-cr/˃ 
40 Zákon č. 1/2005 Sb. 
41 Korigovaný rozpočet předpokládal nárůst o 19%. 
42 MF: státní závěrečný účet 2005. 
43 MF: státní závěrečný účet 2006. 
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rozpočtované částce je dosažený výnos o 2,9 mld. Kč vyšší. Rozpočty obcí se podílely 

na výnosu celostátní daně částkou 48,3 mld. Kč a kraje částkou 20,1 mld. Kč v souladu 

se zákonem o rozpočtovém určení daní (graf č. 1).  

Příjem státního rozpočtu ve výši 166,6 mld. Kč představuje plnění ve výši 101,9% 

rozpočtu a růst oproti předcházejícímu roku o 13,1 mld. Kč (nárůst o 8,5%). V průběhu roku 

nedošlo k výrazným legislativním změnám, které by ovlivnily roční inkaso. Podrobný rozbor 

inkasa daně dle finančních úřadů udává největší výběr daní v Praze 4, 5 a 10. Podílejí se 

na výběru 1/3 celkových příjmů této daně.44  

Daň z přidané hodnoty v roce 2008 

V roce 2008 činí celkový celostátní výnos daně 254,8 mld. Kč. Výnos vzrostl proti 

roku 2007 o 19,8 mld. Kč (8,4%). Rozpočet roku byl splněn jen na 92,8%. Během roku 2008 

bylo přerozděleno pro rozpočty krajů 22,2 mld. Kč, pro potřeby obcí 54,8 mld. Kč (graf č. 1).  

177,8 mld. Kč bylo určeno pro státní rozpočet (plnění ve výši 92,7% rozpočtu). Částka 

představuje meziroční nárůst o 11,2 mld. Kč. V roce 2008 došlo ke zvýšení nízké sazby 

na 9%. Tato změna měla celkově pozitivní účinek na inkaso daně. Nižší inkaso se projevilo 

jen u stavebních prací a léků, kdy se uskutečňovalo více plnění ještě v předchozím roce 

při 5% sazbě daně. Nesplnění rozpočtu bylo také způsobeno silnějším kurzem koruny, které 

zvýhodňovalo koupi zahraničního zboží. Všechna finanční ředitelství dosáhla růstu, ale FŘ 

Praha jen o 3,4%, tento malý růst (plánovaný růst 16,1%) ovlivnil negativně celkové inkaso 

daně45.       

  Daň z přidané hodnoty v roce 2009 

Výnos ve výši 252,7 mld. Kč představuje z hlediska celkového celostátního výnosu 

pokles o 2,1 mld. Kč (pokles o 0,8%). Částka představuje plnění rozpočtu ve výši jen 90,7%. 

Za rok 2009 byly převedeny do rozpočtů krajů příjmy ve výši 21,8 mld. Kč a pro obce částka 

54,2 mld. Kč (graf č. 1). 

Státnímu rozpočtu připadla částka 176,7 mld. Kč. Plnění rozpočtu předpokládalo 

částku 194,1 mld. Kč. Propad byl způsoben ekonomickou recesí. Důsledkem je nižší spotřeba 

jak domácností, tak vlády. Legislativní změny zákona o DPH k 1. 4. 2009 zrušily odpočet 

daně při koupi nového automobilu a jeho zhodnocení, u přestavby motorového vozidla na 

osobní automobil a osvobození při dodání osobního automobilu, u jehož pořízení neměl 

                                                 
44 MF: Státní závěrečný účet 2007. 
45 MF: Státní závěrečný účet 2008. 
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plátce nárok na daňový odpočet. Regionální analýza inkasa DPH zaznamenala propad 

v Praze, Ústí nad Labem a Brně. Ostatní inkasní místa vykazovala nepatrný nárůst46. 

Graf č. 1: Inkaso DPH v ČR, 2005 - 2009        

 

Zdroj: MF: státní závěrečný účet, výsledky hospodaření 

 

Údaje o výši inkasa daně z přidané hodnoty veřejných rozpočtů, tj. státního rozpočtu, 

rozpočtu krajů a obcí zobrazuje graf č. 1. Ze zobrazení vyplývá, že výnosy daní meziročně 

rostly v letech 2005 – 2008. Sloupce grafu, pro rok 2009, znázorňují pokles SR o 1,1 mld. Kč, 

u krajů o 0,4 mld. Kč a obcí o 0,6 mld. Kč. Sečteme-li roční výše zmíněných tří rozpočtů 

(modrý + červený + zelený sloupec) získáme již zmíněný pojem celkový celostátní výnos 

daně z přidané hodnoty. Celostátní výnos vznikne výběrem daně finančními a celními úřady. 

Celní úřady se podílejí na výběru nepatrnou měrou, jedná se převážně o daň při neobchodních 

dovozech zboží do tuzemska (tabulka č. 2).   

Tabulka č. 2: Podíl FÚ a CÚ na inkasu daně v mld. Kč 

         2005 2006 2007 2008 2009 

Inkaso DPH 376,4 3,5 428,1 0,4 475,7 0,5 516,6 0,3 470,2 0,2 

Nadměrné odpočty -171,4 0,0 -210,7 0,0 -239,9 0,0 -261,6 0,0 -216,8 0,0 

Čisté inkaso 204,9 3,5 217,4 0,4 235,8 0,5 254,9 0,3 253,5 0,2 

Zdroj: MF, státní závěrečný účet 

 

                                                 
46 MF: státní závěrečný účet 2009. 
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Tabulka č. 2 je doplněna o údaje nadměrný odpočet a čisté inkaso. Nadměrný odpočet 

představuje vratku daně, kterou vyplácí finanční úřad plátci. Odpočty spravují výhradně 

finanční úřady. Čistým inkasem se rozumí rozdíl mezi položkami „inkaso DPH“ a „nadměrný 

odpočet“. Vývoj ukazuje stoupající tendenci výběru inkasa finančními úřady a trvalý pokles 

podílu celních orgánů.  

Nyní přejdeme k rozboru vztahů mezi celkovými daňovými příjmy a příjmy daně 

z přidané hodnoty. Materiály ministerstva financí udávají, že výnos této daně je velmi 

výrazným příjmem rozpočtů. O jaký stupeň důležitosti se jedná? Řešením se zabývají 

následující odstavce této kapitoly. 

 Vstupní hodnoty pro rozbor tvoří daňové příjmy v letech 2005 až 2009. Pro účely 

rozboru dělíme daňové příjmy na příjem daně z přidané hodnoty (DPH), daně z příjmů 

fyzických osob (DPFO) a daně z příjmů právnických osob (DPPO). Tabulka č. 2 obsahuje 

navíc výnosy spotřebních daní47 státního rozpočtu. Zdrojem dat jsou výkazy Ministerstva 

financí ČR. Číselné hodnoty vstupů jsou přehledně uspořádány v tabulkách č. 2 – 4.    

 

Graf č. 2: Celostátní inkaso DPH, 2000-2009. 

 

Zdroj: MF a Finance.cz 

 

 

                                                 
47 Daň z lihu, z piva, z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků. 

149,9 151,9 155,3 164,9
184,3

206,92
218,12

235,05
254,79252,73

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inkaso DPH

DPH



32 
 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech stanoví seznam příjmů a výdajů 

státního rozpočtu. Největšími příjmy jsou právě příjmy daňové. Patří sem výnosy daní, clo, 

pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Zpravidla dochází 

meziročně ke zvyšování celostátních daňových příjmů. Nejvýrazněji lze trend sledovat u naší 

nejvýznamnější daně. Pro úplnost si znázorníme vývoj celostátních výnosů DPH od roku 

2000 – 2009.48 

Nyní se vrátíme k daňovým příjmům podle jednotlivých rozpočtů. Nejprve 

znázorníme státní rozpočet. Daňové příjmy rozdělíme do čtyř oblastí: DPH, spotřební daně, 

DPPO a DPFO. Sledovaným obdobím jsou roky 2005 – 2009 (tabulka č. 3).  

 

Tabulka č. 3: Daňové příjmy státního rozpočtu  

Státní rozpočet v mld. Kč 
2005 2006 2007 2008 2009 

Celkové příjmy 866,46 923,06 1025,88 1063,94 974,61 
Daňové příjmy (bez SZ) 460,43 469,19 533,51 544,39 485,36 
DPH 146,82 153,52 166,63 177,82 176,72 
Spotřební daně 103,63 112,56 131,59 125,54 123,84 
DPPO 100,27 95,47 114,75 127,17 83,34 
DPFO 94,77 91,59 102,14 94,96 85,65 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

Daňové příjmy státního rozpočtu vykazují meziroční růst v letech 2005 až 2008, 

s nejvyšší hodnotou 544,39 mld. Kč. Výnos v roce 2009 je o 10,8 % nižší. Uvedené příjmy 

představují průměrně 71,5% skutečného celostátního daňového výnosu (2005 – 71,5%, 

2006 – 71,3%, 2007 – 72,4%, 2008 – 71,2%, 2009 – 71,3%). Celostátní inkaso za rok 2005 

dosáhlo výše 644,1 mld. Kč, což je plnění ve výši 103,3% rozpočtu. Největší podíl na růstu 

inkasa vykázaly daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob.       

Pro znázornění rozpočtu krajů dělíme daňové příjmy na DPH, DPPO a DPFO. 

Sledované období je logicky stejné, tj. 2005 - 2009. Hodnoty tabulky č. 4 tvoří údaje 

ministerstva financí, sekce závěrečný účet.  

 

 
                                                 

48 ˂ttp://www.finance.cz/zpravy/finance/113315-bez-dani-se-stat-neobejde/˃. 
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Tabulka č. 4: Daňové příjmy krajů 

Kraje v mld.Kč  
2005 2006 2007 2008 2009 

Daňové příjmy 39,61 42,27 46,08 49,82 43,78 
DPFO 11,20 11,23 12,40 11,69 10,75 
DPPO 11,50 12,03 13,54 15,90 11,15 
DPH 16,90 18,99 20,11 22,20 21,85 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

Územně samosprávné celky se podílejí na celostátních daňových příjmech průměrně 

26,2%. V minulých letech byl podíl jen 22,1%. Navýšení podílu je důsledkem finanční 

politiky státu, která posiluje vlastní příjmový základ územních celků. Z tabulky opět vyplývá 

růst daňových příjmů do roku 2008 a poté pokles v roce 2009. Takováto křivka platí 

i pro inkaso daňových příjmů v obcích (tabulka č. 5). Pokles v roce 2009 je způsoben 

poklesem celostátních daňových příjmů o 11%, což je o 84,2 mld. Kč méně, než 

v předchozím roce. Přitom nejvyšší absolutní pokles dosáhly daně z příjmu právnických 

(pokles o 32,2 %) a fyzických osob (o 15,9 %). Rostly pouze daně z nemovitostí a dálniční 

poplatky. DPH vykazuje pokles 0,8 %.      

Tabulka č. 5: Daňové příjmy obcí 

Obce v mld. Kč 
2005 2006 2007 2008 2009 

Daňové příjmy 128,91 130,67 141,35 154,42 136,56 
DPFO 36,47 33,97 36,92 36,67 30,99 
DPPO 33,00 34,28 38,13 44,55 32,66 
DPH 43,20 45,61 48,31 54,77 54,16 

Zdroj: Ministerstvo financí 

 

4.2   Podíly daní 

Daňové příjmy se dělí na příjmy z daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických 

a fyzických osob, jak již bylo uvedeno výše. Jednotlivý podíl každé daně na celkových 

daňových příjmech lze vyjádřit poměrem v procentech. Pro výpočet opět použijeme hodnoty 

tabulek č. 2 - 4, odděleně pro státní rozpočet, rozpočet krajů a obcí. Vypočtené podíly daně 

z přidané hodnoty podávají zprávu o tom, která z uvedených vybraných daní zaujímá výlučné 

postavení v daňovém systému, v závislosti na vybraném obnosu daně. Statistiky veřejné 
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správy udávají, že v oblasti přímých daní jsou nejvýznamnější daně z příjmů, a u nepřímých 

daní jednoznačně vede daň z přidané hodnoty. Zda tato teze platí pro naše důchodové daně, 

není předmětem zkoumání. Pozornost zaměříme především na DPH.  

Nejvýznamnější daní se rozumí z hlediska všeobecnosti, výnosnosti a vhodnosti 

financování rozpočtů v ČR i EU. Zaměřením jde o daň ze spotřeby, které se všeobecně 

dostávají do popředí zájmu mnoha států. Také Evropská společenství řešila při vzniku otázku 

financování. Nejprve se jednalo o příspěvky, později při rozšíření se již uvažovalo o systému 

vlastních příjmů.  Při řešení otázky, která daň je nejvhodnější pro účely naplnění rozpočtů 

Evropských společenství, členské státy prosadily DPH. Byla to jediná daň, na které se členské 

státy shodly, a zároveň se jevila jako výnosný zdroj financování. Úkolem tedy bylo 

vybudovat jednotný systém daně z přidané hodnoty ve všech členských zemích.  

Výkazy ministerstva financí, statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ) ČR a další 

finanční a ekonomická periodika udávají, že výnos daně z přidané je největším výnosem 

daňovým. U územních rozpočtů krajů je výnos větší než 2/5 a u obcí překročil podíl 1/3 

celkových daňových příjmů. Odpovědi podávají následující grafická zobrazení. Nejprve 

pro státní rozpočet. 

Graf č.3: Podíl vybraných daní státního rozpočtu 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MF. 

  

Z grafu č. 3 jasně vyplývá převaha výnosu daně z přidané hodnoty (modrý sloupec) 

nad výnosy ostatních daní. Tato daň převyšuje 30 ti procentní podíl na celku. V jednotlivých 

letech dosahuje těchto hodnot:  
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2005 – 31,9%, 2006 – 32,7%, 2007 – 31,2%, 2008 – 32,7% a 2009 – 36,4%.  

Podíl některých ostatních daní je téměř o polovinu menší. V pořadí druhým výnosem 

je inkaso spotřebních daní v rozmezí 22,5 – 25,5 %. Třetí podíl ve výši 20,4 – 23,4 % zaujímá 

daň z příjmu právnických osob a následuje DPFO s podílem od 17,44 % do 20,6 %. Podobné 

rozložení poměrů se předpokládá i u územních rozpočtů.  

U krajů je předpoklad výnosového podílu větší, než 2/5 celku. DPH představuje 

v grafu č. 3, modrý sloupec.  

 

 Graf č. 4: Podíl vybraných daní krajů 

   
 Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MF 

 

 Významným zdrojem příjmů krajů (graf č. 4) je daň z přidané hodnoty, jako 

u státního rozpočtu. Modrý sloupec, který tuto daň znázorňuje, se pohybuje průměrně 

v rozmezí 40 – 50%. V jednotlivých letech takto: 

 2005 – 42,7%, 2006 – 44,9%, 2007 – 43,6%, 2008 – 44,6% a 2009 – 49,9% 

 Druhé pořadí obsadí daň z příjmu právnických osob s podílem 25,4 – 31,9 %. Daň 

z příjmů fyzických osob má nejnižší podíl, jen 23,5 – 26,9 %. 

Předpoklad se naplnil, podíl mezi 40 až 50 % představuje při matematickém vyjádření 

zlomek 2/5 – 1/2. 
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U obou předchozích příkladů se potvrdil předpoklad o největším podílu na výnosech. 

Jelikož spolu všechny uváděné rozpočty úzce souvisí, lze tvrdit, že je splněno i třetí tvrzení, 

týkající se obcí. Vazby mezi rozpočty jsou dány legislativou, vyplývají z poslání, 

historického, ekonomického a politického uspořádání státu. Podíl DPH je opět 

pro přehlednost znázorněn modrým sloupcem.    

 

Graf č. 5: Podíl vybraných daní obcí 

      
Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MF 

 

Předpoklad, že výnos inkasa je největším ve všech výše uvedených rozpočtech, 

se potvrzuje i v případě obcí (graf č. 5). DPH představuje více jak třetinový podíl 

na daňových příjmech. Ročně takto: 

2005 – 33,5%, 2006 – 34,9%, 2007 – 34,2%, 2008 – 35,4% a 2009 – 39,7%     

Ostatní uvedené daně se pohybují na hladině o 10 % nižší. DPPO mezi 23,9 -8,9% 

a DPFO od 22,7 – 28,3%. Rozdíl mezi velikostí sloupců v grafu není tak výrazný, jako 

u státního rozpočtu (graf č. 3).   

4.3   Stručný náhled do roku 2010 

Pro rok 2010 vycházíme ze zprávy o hospodaření za 1. pololetí 2010. Celostátní 

daňové příjmy dosáhly k 30. 6. 2010 částky 364,1 mld. Kč, což je meziroční navýšení o 7,4%. 

Největší nárůst byl zaznamenán u DPH a spotřebních daní, následovaly DPPO a DPFO.  
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Celostátní výnos se rozdělil mezi SR (70,8 %) a územních samosprávných celků 

(27%). V absolutních číslech se jedná o částky 22,8 mld. Kč pro kraje a obce 75,4 mld. Kč. 

Celostátní výnos DPH ke konci června 2010 dosáhl objemu 126,5 mld. Kč, což je 46,7% 

celoročního rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 se jedná o nárůst 

o 9,1 mld. Kč, tj. o 7,8 %.  Z inkasovaného výnosu DPH připadlo na státní rozpočet 

88,4 mld. Kč, na rozpočty obcí 27,1 mld. Kč a 11,0 mld. Kč na kraje.  

Schválený státní rozpočet daňových příjmů (myslí se bez pojistného na sociální 

zabezpečení) počítal s meziročním růstem o 49,4 mld. Kč, tj. o 10,2 % (ke skutečnosti roku 

2009). Jejich skutečné inkaso (ke konci června 2010) dosáhlo výše 257,8 mld. Kč, což 

představovalo 48,2 % rozpočtu (v pololetí 2009: 40,1 % rozpočtu).   

Meziroční nárůst o 19,2 mld. Kč, tj. o 8,0 % souvisel s růstem hlavních daňových 

příjmů, zejména pak s vývojem spotřebních daní a DPH. Příjmy státního rozpočtu 

ze spotřebních daní vykázaly meziroční nárůst o 6,9 mld. Kč, tj. o 12,6 %, DPH vzrostlo 

o 6,2 mld. Kč, tj. o 7,6 % (vloni pokles o 1,2 mld. Kč, tj. o 1,4 % oproti stejnému období roku 

2008). Vzrostly i další váhově významné daně – DPPO vykázaly meziroční nárůst 

o 5,8 mld. Kč, tj. o 10,8 % i DPFO o 0,9 mld. Kč, tj. o 2,2 %.  

DPH v 1. polovině roku 2010 

Za 1. pololetí 2010 činil příjem státního rozpočtu z této daně 88,4 mld. Kč, což je 

plnění rozpočtu na 46,9 %. Proti stejnému období minulého roku je to více o 6,2 mld. Kč, tj. 

o 7,6 %. Schválený rozpočet počítal s celoročním růstem inkasa z DPH o 11,9 mld. Kč, tj. 

o 6,7 % proti skutečnosti 2009.   

Přesto, že částka rozpočtem stanoveného inkasa DPH byla pro rok 2010 snížena 

o 5,5 mld. Kč (194,1 mld. Kč v roce 2009) a pololetní inkaso je vyšší než v předchozím roce, 

lze předpokládat, že ani v roce 2010 nedojde k naplnění rozpočtových předpokladů, i když 

zřejmě ne v takové míře, jako v předchozím roce.   

Vývoj inkasa v uplynulých letech ovlivňoval zejména rychlejší nárůst hodnoty 

nadměrných odpočtů než vlastní daňové povinnosti, přičemž ale meziroční nárůst vykazovaly 

obě tyto hodnoty. V roce 2009 došlo u obou ukazatelů k poklesu a v roce 2010 jsou tyto údaje 

podobné, dokonce nedosahují ani úrovně roku 2008. Je zřejmě, že v důsledku přetrvávající 

ekonomické recese je pokles ekonomických aktivit plátců stále patrný.  
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Z pohledu legislativy DPH nejvýznamnější změnou pro rok 2010 je změna snížené 

sazby daně z 9 % na 10 % a základní sazby daně z 19 % na 20 %, která se také promítá do 

výše vybrané částky. 

Příjmy krajů v 1. pololetí 2010 

 Daňové příjmy krajů byly uvedeny v celkové výši 22,8 mld. Kč, což představuje 

48,2% úrovně předpokládané rozpočtem. Ve srovnání s pololetím předchozího roku vzrostly 

o 0,5 mld. Kč.  Daň z příjmů fyzických osob dosáhla 5,2 mld. Kč. Ve výnosu z této daně 

vykázán meziroční pokles (o 0,3 mld. Kč).  K poklesu došlo také ve výnosu daně z příjmů 

fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, jejíž inkaso činilo 0,2 mld. Kč, což je méně 

nežli v pololetí předchozího roku. Výnos daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

a funkčních požitků činil 4,6 mld. Kč a zůstal zhruba na úrovni pololetí minulého roku. Daň 

z příjmů právnických osob dosáhla 6,6 mld. Kč. Ve srovnání s pololetím loňského roku byl 

příjem z této daně vyšší o 0,2 mld. Kč.   

Výnos daně z přidané hodnoty, která je nejvýznamnější součástí daňových příjmů pro 

kraje, byl ve výši 11 mld. Kč, dosáhl růstu o 0,6 mld. Kč. Plnění rozpočtu činilo v pololetí 

46,6 %.  

Obce v 1. pololetí roku 2010 

Celkové příjmy obcí dosáhly 143,0 mld. Kč, což představuje meziroční růst 

o 15,9 mld. Kč (tj. o 12,5 %). Plnění předpokladů rozpočtu: 52,2 %. Tyto výsledky naznačují 

podstatné zlepšení příjmové situace obcí oproti vývoji v loňském roce, kdy byl vykázán 

pokles ve srovnatelném období.  

Daňové příjmy obcí dosáhly výše 75,5 mld. Kč, což představuje 48,9 % plnění 

předpokládané rozpočtem. Ve srovnání s pololetím minulého roku objem daňových příjmů 

vzrostl o 4,9 mld. Kč. 

Výnos daně z přidané hodnoty se zvýšil oproti minulému srovnatelnému období 

o 2,3 mld. Kč. Dosáhl výše 27,1 mld. Kč. (plnění 46,2 % rozpočtu). U DPPO dosáhl výnos 

částky 20,8 mld. Kč, což je nárůst o 0,8 mld. Kč. DPFO je vykazován ve výši 15,2 mld. Kč, je 

opět růst, a to o 0,3 mld. Kč (plnění 43,3 %).  

Z úhrnu informací hospodaření poloviny roku 2010 vyplývá, že vývoj daňových 

výnosů téměř kopíruje předchozí trendy. Zachovává se všeobecný daňový růst. Daň z přidané 

hodnoty zůstává stále významným zdrojem všech rozpočtů a vykazuje růst. Stoupá podíl 
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daňových příjmů pro obce, v závislosti na změnách zákona o rozpočtovém určení daní, které 

např. zmírňují nesoulad v příjmech obcí v některých velikostních kategoriích.      

Celosvětový trend vývoje daní je nyní poznamenán finanční krizí a útlumem 

v hospodářství, který nutí země ke zvyšování sazeb u nepřímých daní. Tendence snižování 

daní se celosvětově zastavil, spíše jen dočasně přerušil. Nelze však jednoznačně určit časový 

horizont, kdy dojde opět ke snižování sazeb daní. Česká republika se od celosvětového trendu 

neodlišuje a následuje kroky konkurence. Zvýšením sazby spotřebních daní je sice více 

zdaňována spotřeba, kompenzaci však přináší snížení sazby pro firmy. Důvodem je podpora 

podnikatelského sektoru, který je také poznamenán krizí.     
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5   Závěr 

Daně provázejí člověka na každém kroku a téměř po celý život. Postoj lidí k daním je 

různý. Důchodové daně lidé obecně vnímají více, než spotřební, protože odčerpávají část 

jejich disponibilních důchodů. Každá změna je proto předmětem diskusí. Zcela jinak je tomu 

u daní ze spotřeby. Daň ze spotřeby se týká opravdu každého, protože každý spotřebovává. 

Občan si koupí potraviny, zaplatí za ně. Spotřebuje je sám nebo se svou rodinou. Nemusí si o 

koupi vést záznamy ani podávat daňové přiznání, přesto však je účasten procesu výběru daně 

z přidané hodnoty. Jelikož je osobou nepovinnou k dani, nezažívá stresy spojené s výběrem 

daně a vůbec se o ně nezajímá. Změna nastává v případě, kdy média uveřejní záměr státu 

zvýšit daň u potravin, bydlení a energie. Každé zvýšení daní obecně vyvolává vlnu 

nesouhlasu a kritiky na hlavy politiků. A zvláště je-li ve hře cena potravin nebo dětských 

plen. Pro příklad není třeba chodit daleko. Nedávné prohlášení vlády o jednotné dani ve výši 

20% vyvolalo mnoho diskusí mezi občany. Proti byli také odborníci, někteří politikové a 

politické strany. Od záměru se nakonec upustilo. Kompromisem bude daň ve výši 17,5%. 

To byl pohled na daně ze strany občanů státu. Z pohledu státu jsou daně nezbytné, 

jsou nástrojem financování. Občané nechtějí žádné daně, resp. hodně malé, stát zase naopak 

usiluje o co největší daňové příjmy. Východiskem tohoto problému je stanovení určité 

hranice, kompromisu, který bude při splnění určitých podmínek, vyhovovat oběma stranám. 

Stát má sice v tomto vztahu postavení vrchnosti, ale neúměrné zdanění subjektů v žádném 

případě nevede k většímu inkasu daně, naopak podporuje daňové podvody a převody kapitálu 

do daňových rájů. Nastavit správný systém daní, který by dostatečně efektivně naplňoval 

veřejné rozpočty a respektoval potřeby svých občanů je těžký úkol, vyžadující vzdělané 

odborníky v oblasti ekonomické, sociální, politické, a také složitá vyjednávání napříč 

politickým spektrem země.  

Výnosy daní však nejdou jenom do státní pokladny. Kraje a obce mají také své 

rozpočty, které je třeba také financovat. Dochází proto k přerozdělování daňových příjmů 

z centrálního rozpočtu do územních. Nejde v žádném případě o nahodilý nesystematický 

proces. Přerozdělování se řídí potřebami krajů, a jejich úkoly, u obcí je důležitá velikost obce, 

počet obyvatel, poloha a jiné parametry. Množina všech faktorů je vstupem pro vytvoření 

matematického vzorce, dle kterého se vypočítá procentuální podíl dílčího rozpočtu na státním 

výnosu daní. Dle toho určení dochází k plnění územních rozpočtů, které s nimi dle plánu 

hospodaří.  
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Každá země má zpravidla ve svém mixu několik daní. Je to dáno odlišnou strukturou 

každé z daní. Této diferenciace se dá využít pro preferenci některých daní před jinými 

pro potřeby zajištění stabilního výnosu. Vhodnou daní z tohoto pohledu je daň z přidané 

hodnoty. Splňuje podmínky všeobecnosti a výnosného zdroje příjmů. Svoji strukturou 

a vlastnostmi se také stala vlastním zdrojem financování Evropské unie. Vysoký stupeň 

harmonizace daně z přidané hodnoty sjednocuje proces fungování a výběru daně ve všech 

členských zemích a stává se nejvýznamnější daní z hlediska daňových příjmů. Totéž platí 

o výnosu daně v zemích mimo společenství.  

Výjimečnost daně z přidané hodnoty je tématem této bakalářské práce, jejímž cílem je 

zhodnocení výnosů a rozpočtového určení daní v letech 2005 - 2009. Vstupními hodnotami 

jsou daňové výnosy DPH v jednotlivých letech a rozpočtech. V porovnání s výnosy jiných 

daní jasně vyplývá převaha výnosů DPH. Primární podíl této daně k celkovým daňovým 

příjmům je znázorněn v přehledných grafech. Grafy jsou sestaveny z vypočtených 

procentních podílů daně k celkovým daňovým příjmům v jednotlivých letech.  

Daň z přidané hodnoty je tedy nejvýznamnější daní v daňovém systému, její výnosy 

a rozpočtové určení je nejvyšší v porovnání s výnosy jiných daní. Toto postavení si udrží 

i v budoucnosti. Účinné daňové reformy v příštích letech ještě posílí význam spotřebních daní 

a přispějí ke zjednodušení daňových povinností a větší efektivitě při výběru daní. 
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Příloha č. 1:   

Příjem rozpočtu Evropské unie. 

 

Do příjmové stránky rozpočtu Evropské unie plynou daně nepřímo prostřednictvím 

povinných odvodů z výnosů daně z přidané hodnoty členských států. Nebylo tomu však vždy.  

V roce 1951 založené Evropské společenství uhlí a oceli bylo financováno příspěvky 

z podniků uhelného a ocelářského průmyslu. Vznik Euratomu a Evropského hospodářského 

společenství si žádalo také zvýšené zdroje. Zdrojem finančních prostředků se staly členské 

příspěvky států podle velikosti. Nejvíce přispívalo Německo, Francie a Itálie (28%). Belgie a 

Nizozemí – 7,9%, Lucembursko – 0,2%.  

Finanční příspěvky byly nahrazeny systémem vlastních zdrojů rozhodnutím Rady 

70/243/ECSC, EEC ze dne 28. 4. 1970. Systém obsahuje: 

 Zemědělské dávky – uvalené na produkty dovážené ze třetích zemí, a dávky 

vybírané od producentů cukru. 

 Výnos cla – clo na komodity vstupující na vnitřní trh. 

 Procento z národního výnosu DPH.49  

 Příspěvek z hrubého národního produktu.50 

Při řešení otázky, která daň je nejvhodnější pro účely naplnění rozpočtů Evropských 

společenství, členské státy prosadily DPH. Byla to jediná daň, na které se členské státy 

shodly, a zároveň se jevila jako výnosný zdroj financování. Úkolem tedy bylo vybudovat 

jednotný systém daně z přidané hodnoty ve všech členských zemích. Směrnice 77/388/EHS 

zavedla pojem harmonizovaný vyměřovací základ.  

Odvod do rozpočtu byl stanoven ve výši 1% z harmonizovaného vyměřovacího 

základu členských zemí. Tato výše platila od roku 1979 do roku 1985. Poté došlo ke zvýšení 

na 1,4%. 

Analýzou systému odvodu DPH vyšla najevo skutečnost, že tento systém zvýhodňuje 

čisté exportéry, není tedy spravedlivý. Zdaňují se příjmy podle místa spotřeby. Řešením je 

Bruselská dohoda z 1988. Zavedl se pojem maximální výše harmonizovaného vyměřovacího 

                                                 
49 Schváleno v roce 1970. Realizace až v roce 1979. 
50 Od roku 1988. Od 2002 odvod z HDP. 
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základu ve výši 55% HNP. V 1992 došlo ke snížení až na 50% HNP. Rozhodnutím Rady 

2000/597/EC z 29. 9. 2000 byla snížena sazba odvodu pro 2002 – 2003 až na 0,75%. 

Současná finanční perspektiva pro 2007 – 2013 udává jednotnou sazbu ve výši 0,30%. 

Výjimku má Rakousko - 0,225%, Německo – 0,15%, Švédsko a Nizozemí – 0,10%.  

Rozpočet Evropské unie je každoročně navrhován Evropskou komisí a schvalován 

Radou a Evropským parlamentem. Přijímá se vždy jako vyrovnaný. Příjmy se musejí rovnat 

výdajům. Roční výdaje nesmí přesáhnout stropy dané víceletým finančním rámcem pro 

jednotlivé roky a nesmí překročit limit vlastních zdrojů stanovený na 1,24% HDN EU.  

Rozpočet je sestavován na základě zásad nařízení Rady č. 160/2002. 

 Jednotnost a správnost  

 Zásada ročního rozpočtu 

 Vyrovnanost 

 Zúčtovací jednotka – euro 

 Zásada obecnosti 

 Zásada specifikace 

 Zásada řádného finančního řízení 

 Zásada průhlednosti 

Převažující část příjmů rozpočtu tvoří vlastní zdroje, doplněné dalšími zdroji.  

 Tradiční vlastní zdroje 

 Zdroj založený na DPH 

 Zdroj z HND 

 Přebytky z předcházejícího roku 

 Příjmy z administrativních operací institucí 

 Pokuty, úroky 

V celkových výdajích jsou všechny výdaje evropských institucí. Největší jsou výdaje 

Komise, neboť zahrnují všechny výdaje na politiky EU. 

 

Odvody ČR do rozpočtu EU  

Česká republika se zapojila v květnu 2004 do rozpočtové politiky unie. Jako ostatní 

členové odvádí určené prostředky do unijního rozpočtu. Tyto tvoří příjmy evropského 

rozpočtu, vlastní zdroje. V souladu s finančními alokacemi a se schváleným rozpočtem 
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získává ČR z evropského rozpočtu prostředky na financování evropských politik. Čistá pozice 

představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji z a do rozpočtu. Čistá pozice se zveřejňuje půlročně 

Ministerstvem financí.  

  

Tabulka č. 1 zobrazuje výši prostředků odvedených do rozpočtu Evropské unie 

v letech 2004 – 2010. Pro srovnání tabulka uvádí také výši přijatých plateb z unijních 

rozpočtů (tab. 1 a 2). Porovnáním obou částek získáme informaci o tzv. čisté pozici České 

republiky. 

 

Tabulka č. 1: Platby do rozpočtu EU a přijatých z rozpočtu 

Platby do rozpočtu 

EU 

v 
mil. € 

  

2
004 

2
005 

2
006 

2
007 

2
008 

2
009 

2
010 

Tradiční vl. zdroje 
(cla) 

5
8,90 

1
36,70 

1
49,00 

1
78,90 

2
07,60 

1
67,90 

1
89,50 

Zdroj – DPH 

7

8,60 

1

40,90 

1

73,70 

1

98,10 

2

24,70 

1

74,20 

1

82,60 

Zdroj – HND 
4

16,70 
6

81,90 
7

47,70 
7

80,00 
9

89,00 
1

012,70 
1

094,90 

Celkové platby do 
rozpočtu 

5
54,20 

9
59,50 

1
070,50 

1
157,10 

1
421,20 

1
354,80 

1
467,00 

Přijaté platby z EU               

Celkové platby z EU 
8

00,40 
1

031,00 
1

320,00 
1

704,30 
2

375,00 
2

955,00 
3

338,00 

Čistá pozice ČR 
2

46,20 
7

1,50 
2

49,50 
5

47,30 
9

53,70 
1

600,20 
1

871,00 
Zdroj: MF:˂ http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_cista_pozice_cr_49134.html˃ 

 

Tabulka č. 2: Souhrn příjmů, přijatých plateb z rozpočtu EU.  

Příjmy z 

rozpočtu EU       

2004-2010     
v 

mil. € 

Strukturální 
akce 

7
702,6 

Vnitřní 
politiky 

4
36 

SF 
5

242,2 
Budování 

institucí 
2

8,8 

CF 
2

460,4 
Komunitární 

progr. 
4

07,3 

Zemědělství 4 Předvstupní 4
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129,5 nástroje 15,9 

Tržní operace 
2

99,1 Phare 
1

78,8 

Přímé platby 
2

077,6 Ispa 
1

84,6 

Rozvoj 
venkova 

1
723 Sapard 

5
2,5 

Veterinární 
opatření 

2
2,8 Kompenzace 

8
34,2 

Rybářství 
7,
1     

Celkové příjmy 

z EU     

1

3518,3 
Zdroj: MF:˂ http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_cista_pozice_cr_49134.html˃ 

 

Evropská unie je výjimečnou organizací, sdružující řadu evropských států. Smyslem 

společenství není jen spolupráce, ale hluboká integrace jednotlivých členů. Tento charakter 

odráží i rozpočet Evropské unie, z něhož se financují výdaje na zvýšení prosperity zemí, 

k odstranění disparit regionů. Prioritou je podpora zemědělství, životního prostředí a posílení 

bezpečnosti. Protože Evropská unie není státem, má nižší výdaje než členské země, které 

musí financovat sociální politiku, zdravotnictví, školství, zbrojení aj.  

Každoroční rozpočet respektuje limity dohodnutého finančního rámce. První rámec 

byl vytvořen pro období 1988 – 1992. Stávalo se totiž, že výdaje nebyly kryty příjmy. 

Finančně náročné byly projekty společné zemědělské politiky a výdaje strukturálních fondů. 

Nevyvážený stav příjmů a výdajů vyvolává nestabilitu a rozpočtové krize.  

Řešením jsou víceleté finanční rámce. Jsou to dokumenty, které stanovují závazné 

limity na několik let. Rozpočet musí tyto parametry obsahovat. První víceletý finanční rámec 

byl vytvořen na pět let. Od roku 1993 se sestavuje na sedm let. Finanční perspektiva má 

podobu meziinstitucionální dohody.51 

Rozpočet EU se metodicky liší od národních rozpočtů především velikostí. Národní 

rozpočty dosahují alespoň 40% hrubého národního produktu. Unijní rozpočet nesměl v letech 

2000 -2007 překročit hranici 1,27% . Unijní rozpočet musí být vždy vyrovnaný. Výdaje 

směřují na společnou zemědělskou politiku a strukturální operace. Hlavními výdaji národních 

                                                 
51 Dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. 
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rozpočtů jsou naopak výdaje sociální. Rozpočet Evropské unie má vymezené, předem dané 

limitované zdroje.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 ŠIROKÝ, J., Daně v evropské unii, str. 36-60. 
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Příloha č. 2 

1   Veřejné rozpočty 

Soustava veřejných rozpočtů státu je závislá na politickém a územním uspořádání 

státu, na velikosti veřejného sektoru a tradicích. Rozpočtová soustava představuje soubor 

veřejných rozpočtů a institucí, které tvoří, rozdělují, užívají a kontrolují toky finančních 

prostředků v soustavě. Veřejné rozpočty jsou v ČR upraveny zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Tyto zákony stanoví zásady rozpočtového procesu a způsob hospodaření. Veřejné 

rozpočty v České republice se dělí na veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy. 

• Veřejné rozpočty 

• Státní rozpočet 

• Rozpočty krajů 

• Rozpočty obcí 

• Rozpočty regionálních rad regionů 

• Rozpočty organizačních složek a příspěvkových organizací 

• Mimorozpočtové fondy 

• Státní účelové fondy 

• Státní fondy na podporu podnikání 

• Státní privatizační fondy 

• Státní svěřenecké fondy 

• Ostatní 

 

1.1.  Státní rozpočet 

Státní rozpočet je hlavní složkou veřejných rozpočtů. Z účetního hlediska je státní 

rozpočet bilancí příjmů a výdajů státu. Rozpočtová pravidla53 definují státní rozpočet takto: 

Státní rozpočet tvoří finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí 

státu v rozpočtovém roce. Rozpočet obsahuje očekávané příjmy a odhadované výdaje a je 

                                                 
53 Zákon č. 218/2000 Sb., § 5. 
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souhrnem finančních dokumentů, tj. zákona o státním rozpočtu, rozpisu ukazatelů státního 

rozpočtu a rozpočtů organizačních složek státu. 

Příjmy a výdaje státního rozpočtu se člení podle kapitol. Kapitoly se obecně dělí do 

čtyř skupin: 

• Kapitoly, jejichž rozpočet nemůže být vládou změněn (Kancelář prezidenta republiky, 

Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář ombudsmana, Ústavní soud, Nejvyšší 

kontrolní úřad). 

• Vláda a ministerstva (Úřad vlády, ministerstva) 

• Samostatné instituce (např. Akademie věd, ČSÚ) 

• Kapitoly zvláštní povahy (Státní dluh, Všeobecná pokladní správa) 

Příjmy a výdaje všeobecného charakteru tvoří kapitolu 398 - Všeobecná pokladní 

správa. Její objem je přibližně 1/3 celkových výdajů státního rozpočtu. Spravuje ji ministr 

financí. Původně byla založena jako kapitola, do níž měly být soustředěny výdaje, které nelze 

jednoznačně zařadit pod některého ze správců jako ministerstva, ústřední orgány státní 

správy, nebo instituce jako Akademie věd či Grantová agentura. Její přirozenou součástí je i 

vládní rezerva, která by měla být využívána při krizových situacích.  

Příjmy SR dělíme na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery: 

• Daňové příjmy 

• Z příjmů fyzických osob 

• Z příjmů právnických osob 

• Z daně z přidané hodnoty 

• Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb (tuzemsko) 

• Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

• Nedaňové příjmy 

• Kapitálové příjmy 

• Přijaté transfery 

 Neinvestiční transfery 

 Investiční transfery 

 

Výdaje státního rozpočtu dělíme dle jednotlivých kapitol, podle odvětví a podle druhů: 

• Odvětvové členění 
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• Zemědělské a lesní hospodářství 

• Průmyslová a ostatní odvětví 

• Doprava 

• Služby pro obyvatelstvo 

• Vzdělávání 

• Zdravotnictví 

• Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 

• Sociální věci a politika zaměstnanosti 

• Bezpečnost státu a právní ochrana 

• Obrana 

• Bezpečnost a veřejný pořádek 

• Všeobecná veřejná správa 

• Státní moc, státní správa 

• Finanční operace 

• Druhové členění 

• Běžné výdaje 

• Výdaje na platy, pojistné 

• Neinvestiční nákupy a výdaje související 

• Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 

• Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 

• Neinvestiční transfery obyvatelstvu 

• Neinvestiční transfery do zahraničí 

• Neinvestiční půjčené prostředky 

• Neinvestiční převody Národnímu fondu 

• Ostatní  

• Kapitálové výdaje 

• Investiční nákupy a výdaje související 

• Nákup akcií a majetkových podílů 

• Investiční transfery 

• Ostatní 

Veřejné rozpočty se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., který upravuje tvorbu, funkci a 

obsah státního rozpočtu, státní závěrečný účet, příjmy a výdaje SR, hospodaření se státními 
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finančními aktivy a pasivy, také hospodaření příspěvkových organizací a organizačních 

složek státu. Zabývá se finanční kontrolou, upravuje způsob řízení státní pokladny, státního 

dluhu a hospodaření s prostředky v Národním fondu. Zákonem č. 250/2000 Sb. upravuje 

rozpočtová pravidla územních rozpočtů.  

 

1.2  Rozpočty obcí  

Obec54 je základní územní samosprávné společenství. Je veřejnoprávní korporací 

vlastnící majetek. Obce vykonávají samosprávu a přenesenou působnost. Obce můžeme podle 

působnosti dělit:  

• Obce s přenesenou působností 

• Obce rozšířenou působností 

• Obec s matričním úřadem 

• Obec s pověřeným obecním úřadem 

Hospodaření obcí se provádí pomocí orgánů obcí, kterými jsou zastupitelstvo, rada 

obce, starosta a obecní úřad. Zastupitelstvo je složeno z členů zastupitelstva, jejichž počet 

závisí na velikosti obce. Zastupitelstvo rozhoduje zejména o věcech týkajících se 

hospodaření. Rada je výkonným orgánem obce, kterou volí ze svého středu zastupitelstvo. 

Rada zabezpečuje hospodaření dle rozpočtu a provádí rozpočtová opatření. Zastupitelstvo 

také volí starostu a místostarostu. Starosta, tajemník a zaměstnanci obce tvoří obecní úřad. 

Tento se může dělit na odbory a oddělení. 

Každá obec musí sestavovat rozpočet. Rozpočet je bilancí příjmů a výdajů v daném 

kalendářním roce. Při sestavování rozpočtu se vychází ze střednědobého výhledu na 2 – 5 let. 

Jedná se o prognózu vývoje na ekonomické a politické úrovni. Rozpočet se sestavuje 

zpravidla jako vyrovnaný. Pokud se sestaví jako schodkový, musí být určeno financování. 

Financování může být zabezpečeno prostředky z minulých let, úvěrem, půjčkou nebo 

výnosem vlastních dluhopisů.  

Sestavení rozpočtu předchází rozpočtový proces. Příprava a návrh rozpočtu jsou 

v kompetenci obce, vychází se z obvyklých postupů, zkušeností a zvyklostí. Návrh rozpočtu 

je projednáván v obecních orgánech. Poté musí být návrh zveřejněn vyvěšením na úřední 

desce. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo. Je-li schválen, stává se závazným dokumentem. 

                                                 
54 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. 
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Nepodaří-li se schválit rozpočet, obec hospodaří podle rozpočtového provizoria. Po schválení 

rozpočtu následuje podrobný rozpis rozpočtu na položky a paragrafy. Schválený rozpočet se 

plní a plnění podléhá kontrole. Orgánem kontroly je finanční výbor, který se pravidelně 

schází. Obec má povinnost předkládat Ministerstvu financí výkaz o hospodaření. Po skončení 

roku se provádí následná kontrola plnění, sestavuje se závěrečný účet. Orgány obce jsou 

povinny projednat závěrečný účet a nechat si přezkoumat hospodaření krajským úřadem nebo 

auditorem.  

Obce mohou veřejné služby poskytovat různými formami: 

• Obec sama 

• Obec zřídí organizační složku nebo příspěvkovou organizaci 

• Obec založí např. obchodní společnost 

• Nakoupí službu 

• Vytvoří dobrovolný svazek obcí 

• Zajistí službu formou spolupráce se soukromým sektorem 

Financování obce je zajištěno těmito příjmy: 

• Daňové příjmy – rozhodující zdroje hospodaření, obsahují příjmy z daní a 

poplatků 

• Nedaňové příjmy – z vlastní hospodářské činnosti 

• Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje majetku  

• Dotace – ze SR, ze státních fondů, od krajů a EU 

Obce musí zajišťovat potřeby, které jí ukládají zákony. Výdaje můžeme rozdělit na 

výdaje běžné a kapitálové. Přitom kapitálové výdaje tvoří asi 1/3 všech výdajů. 

• Běžné výdaje – platy zaměstnanců, úroky, nákupy energií, dotace jiným 

organizacím, platby daní, transfery obyvatelstvu aj. 

• Kapitálové výdaje – investiční nákupy, nákupy akcií, investiční transfery 

Obce mají vlastní majetek, se kterým hospodaří. Může být zdrojem příjmů, ale péče o 

majetek také vyžaduje finanční prostředky. Obecná pravidla pro hospodaření s majetkem 

upravuje zákon o obcích. Majetek obcí vznikl v roce 1991 převodem ze státu, v 90. letech 

privatizací, reformou veřejné správy. 
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1.3   Rozpočty krajů 

Kraj je veřejnoprávní korporace, vlastní majetek, hospodaří s vlastními příjmy podle 

sestaveného rozpočtu. Rozpočet je bilancí příjmů a výdajů v rozpočtovém roce. Východiskem 

pro sestavení rozpočtu je rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je nástrojem střednědobého 

plánování, vychází z předchozích skutečností, analýzy ekonomického a politického prostředí. 

Návrh rozpočtu je projednáván v orgánech kraje. Po schválení zastupitelstvem je závazným 

dokumentem hospodaření kraje. Kontrola hospodaření přísluší Ministerstvu financí. Příjmy 

krajů tvoří: 

• Příjmy z daní a poplatků 

• Nedaňové příjmy 

• Kapitálové příjmy 

• Dotace 

Výdaje krajů jsou účelové dle účelu poskytovaných dotací Výdajová struktura se proto 

téměř shoduje s příjmovou. Kraje také rozdělují dotace mezi organizace, které zřizuje. 

Majetek krajů vznikl v roce 2000 se vznikem krajů, převodem ze státu. Kraje dostaly tento 

majetek: 

• Správa a údržba silnic 

• Vědecké knihovny, muzea, galerie, zámky 

• Střední odborná učiliště, střední odborné školy, gymnázia 

• Nemocnice, ústavy sociální péče 

• Diagnostické ústavy 

Kraje i obce mohou s majetkem nakládat dle svého uvážení, musí to však být 

v souladu se zákony. 55 

 

1.4  Hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti 

Regionální rady vznikly 1. 1. 2007 pro podporu regionálního rozvoje. Jedná se o 

statistickou jednotku vytvořenou pro účely poskytování zdrojů z Evropské unie. Podmínkou 

                                                 
55 PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, str. 253-281. 
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je velikost a počet obyvatel.56 Regionální rady vykonávají přenesenou působnost státu. Jejími 

správními orgány jsou: 

• Výbor regionální rady 

• Úřad regionální rady 

• Předseda  

Tak jako obce nebo kraje, také regionální rada hospodaří dle sestaveného rozpočtu. 

Kontrolu hospodaření s prostředky provádí Ministerstvo financí. Dělení příjmů a výdajů:   

• Příjmy 

• Dotace ze SR, krajů 

• Příjmy z vlastního majetku 

• Přijaté půjčky, úvěry 

• Výdaje 

• Výdaje na programy spolufinancované z EU 

• Výdaje na vlastní činnost 

• Splátky půjček, úvěrů, sankcí 

Každý region soudržnosti spadající pod cíl Konvergence má svou regionální radu. 

Rada řídí Regionální operační program pro území NUTS II. Hlavním úkolem je řídit 

administraci prostředků z fondů EU v letech 2007 – 2013. 

 

1.5  Hospodaření organizačních složek 

Organizační složka ÚSC vzniká rozhodnutím kraje nebo obce. Není účetní jednotkou a 

hospodaří jménem zřizovatele. Tato forma je vhodná pro činnosti, které nepotřebují mnoho 

zaměstnanců, jsou ekonomicky nenáročné, nepotřebují složité zařízení.57OS jsou vhodné pro 

poskytování bezplatných veřejných statků.   Prostředky na hospodaření přiděluje zřizovatel ze 

svého rozpočtu. Organizační složky mohou mít i své vlastní příjmy, ale ty bývají obvykle 

malé.  

Organizační složka státu hospodaří s prostředky SR. Je účetní jednotkou. Její příjmy i 

výdaje se zahrnují do SR. OS hospodaří s prostředky dle rozpočtu, který obsahuje jen příjmy 

                                                 
56 Alespoň 1 mil. Obyvatel. 
57 Knihovny, obecní policie apod. 
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a výdaje vymezené zřizovací listinou. Musí dbát na správné a hospodárné plnění ukazatelů 

rozpočtu. OS tvoří také fondy. 

• Rezervní fond  

• Fond kulturních a sociálních potřeb  

Organizačními složkami státu České republiky jsou ministerstva jiné správní úřady. 

Např. Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta 

republiky, Úřad vlády, AV ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů aj. 

 

1.6  Hospodaření příspěvkových organizací 

Příspěvkové organizace se zřizují pro rozsáhlejší neziskové činnosti, vyžadující právní 

subjektivitu. Hospodaří s prostředky z vlastní činnosti, z rozpočtu zřizovatele, z prostředků 

fondů a darů. Tyto organizace mohou poskytovat i jiné druhotné služby. Případný zisk 

z těchto činností mohou použít ve prospěch hlavní činnosti. PO vytvářejí fondy. 

• Fond odměn 

• Rezervní fond 

• Investiční fond 

• Fond kulturních a sociálních potřeb 

Příspěvkovými organizace ÚSC jsou převážně školy, divadla, kulturní domy, domovy 

pro seniory nebo technické služby. Po státu zřizují ministerstva pro oblast kultury. Např. 

Národní divadlo, zámky. 

 

 


