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Anotace 

 

Doktorská dizertační práce je zaměřena na problematiku aplikace snížené sazby daně u 

vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce. Cílem práce je provést posouzení 

podnikatelských a fiskálních dopadů případného přeřazení vybraných služeb s vysokým 

podílem lidské práce (restaurační služby, kadeřnictví, holičství, opravy obuvi a jízdních kol) ze 

základní do snížené sazby daně v podmínkách České republiky. Data pro analýzu byla získána 

prostřednictvím dotazníkového průzkumu provedeného mezi poskytovateli těchto služeb, dále 

byla využita data z Českého statistického úřadu, Generálního finančního ředitelství České 

republiky a daňových správ a profesních organizací vybraných států Evropské unie. Pro 

dosažení tohoto cíle byly využity především metody popisné statistiky, testování hypotéz, 

korelační a regresní analýzy a porovnání souborů. Dále byly využity metody analýzy, syntézy, 

deskripce a komparace. 

Z výsledků vyplývá, že díky této případné legislativní změně by poskytovatelům těchto 

služeb vznikly volné finanční prostředky, které by byly v závislosti na typu činnosti investovány 

především do rozvoje podnikání, ale rovněž pro výplatu zisku majitelům firmy. Významně 

příznivý dopad na zaměstnanost, snížení cen nebo zvýšení poptávky a tím nevýrazně záporný 

efekt na inkaso DPH a obecně na státní rozpočet, tak jak předpokládala studie společnosti 

Copenhagen Economics z roku 2007, nebyl potvrzen. Po zohlednění všech aspektů uvedených 

v dizertační práci by autorka doporučila zákonodárcům přeřadit do snížené sazby daně pouze 

kategorii restauračních služeb. 

 

  



 

 

Annotation 

Assessment of Business and Fiscal Impacts of Value Added Tax Rates Changes to the 

Labour Intensive Services 

The doctoral thesis is focused on application of reduced VAT rate on the selected labour-

intensive services. The aim is to make an assessment of business and fiscal impacts of a possible 

transfer of selected labour-intensive services (restaurant and catering services, hairdressing 

services, minor repairing of shoes and leather goods and bicycles) from the standard to the 

reduced VAT rate in the Czech Republic. The data for the analysis were obtained by the 

questionnaire research that was carried out among suppliers of these services, the General 

Financial Directorate, the Czech Statistical Office and tax administrations and professional 

organizations of selected European Union countries. For achieving the aim, there were mainly 

used methods of descriptive statistics, hypothesis testing, correlation and regression analysis 

and comparison of files. The further methods that were used are analysis, synthesis, description 

and comparison.  

The results show that this possible legislative change would lead to the creation of 

available funds that would be invested depending on the type of these services suppliers´ mainly 

in business development, but also for the payment of profits to owners of the company. The 

significant positive impact on employment, prices decrease or demand increase and thereby 

flatly negative effect on VAT collection and generally on the state budget, as presupposed the 

Copenhagen Economics study from 2007 has not been confirmed. After taking into account all 

the aspects mentioned in the dissertation theses the author would recommend that the 

government should transfer to the reduced VAT rate only category of restaurant services. 
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1 Úvod 

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je všeobecná daň ze spotřeby, kterou poplatník, 

konečný spotřebitel hradí v ceně nakupovaného zboží a poskytovaných služeb. Základním 

znakem a nespornou výhodou DPH je její neutralita. Plátce přiznává daň na výstupu 

z poskytnutého plnění, zároveň uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu z přijatých plnění, 

která za účelem jeho uskutečnění nakoupil. Každý dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb 

daň odvádí pouze z hodnoty, kterou svou činností přidal.1 

Právní rámec aplikace DPH v rámci Evropské unie (dále jen EU) je v současné době (v 

roce 2015) regulován směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 

systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice o DPH), která je od doby své účinnosti 

často novelizována. Uplatňování DPH je v České republice upraveno zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Tento zákon 

zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, především pak Směrnici o DPH.  

Pravidla pro uplatňování sazeb daně ve členských státech EU jsou vymezena v Článcích 

93 až 130 Směrnice o DPH a jejích příslušných přílohách. Z uvedených ustanovení vyplývá, že 

dodání zboží a služeb obvykle podléhá základní sazbě daně ve výši nejméně 15 %. Dále mohou 

členské státy uplatňovat jednu nebo dvě snížené sazby ve výši nejméně 5 %, ale pouze na 

omezený okruh zboží a služeb. Jak také uvádějí ve svých publikacích např. Široký (2013), 

Zajíčková, Boháč, Večeř (2012) a Schellekens (2013), většina členských států využívá 

specifických výjimek z těchto pravidel. 

Aplikace snížených sazeb daně u služeb s vysokým podílem lidské práce2 je již delší dobu 

aktuálním tématem.  Jak blíže pojednává druhá kapitola dizertační práce, od roku 2000 proběhlo 

v rámci členských států EU několik experimentů s cílem ověřit dopad aplikace snížené sazby 

daně u místně poskytovaných služeb zejména na vytváření nových pracovních míst, cenovou 

politiku poskytovatelů těchto služeb a míru investic do jejich podnikání hospodářského růstu a 

řádného fungování vnitřního trhu.  

                                                 
1 Teorií aplikace daně z přidané hodnoty se ve svých publikacích zabývají např. James and Nobes 

(2010), Kubátová (2010), Land, Melz a Kristoffersson (2009), Platteeuw and Pestana (2011), Schenk, 

Thuronyi and Cui (2015), Široký (2008) a (2013), a další. 
2  Služby s vysokým podílem lidské práce mají omezenou schopnost inovace (nemohou tolik jako jiná 

odvětví těžit z technologického pokroku) a proto mají relativně vysoké náklady na jednotku pracovní 

síly. Toto odvětví je pod vysokým konkurenčním tlakem a zaměstnává mnoho mladých lidí a osob 

s nízkou kvalifikací. 
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V této souvislosti bylo zpracováno několik tuzemských3 i zahraničních studií, z nichž 

nejvýznamnější byla „Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member 

States of the European Union” (dále jen CE study). Tato studie byla zpracována v roce 2007, 

tudíž nereflektuje dopad globální ekonomické krize. Její závěry jsou mnohem pozitivnější 

směrem k aplikaci snížené sazby DPH ve srovnání se studiemi provedenými před nebo po 

přeřazení vybraných služeb do snížené sazby daně ve vybraných členských státech EU4.  

 Cílem dizertační práce je posouzení dopadů přeřazení vybraných služeb s vysokým 

podílem lidské práce (restauračních služeb, holičství a kadeřnictví, oprav obuvi a koženého 

zboží a oprav jízdních kol) ze základní do snížené sazby daně z přidané hodnoty na jejich 

poskytovatele (a následně na inkaso DPH) a na základě provedených analýz navrhnout 

doporučení zákonodárcům České republiky, zda schválit tuto možnou legislativní změnu.  

 Autorka si je vědoma, že u restauračních služeb se jedná především o politické 

rozhodnutí, které vzešlo z návrhu MFČR. Tato práce by však mohla pomoci poslancům nebo 

senátorům orientovat se v dané problematice. Už vzhledem ke své propracovanosti, což rozsah 

důvodové zprávy k navrhovanému zákonu5 neumožňuje. 

V této souvislosti byl proveden dotazníkový průzkum mezi poskytovateli těchto služeb 

v rámci Moravskoslezského kraje. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit postoje poskytovatelů 

uvedených služeb k využití takto případně vzniklých finančních prostředků a ověřit, zda jsou 

shodné se závěry CE study z roku 2007, na základě jejíž výsledků Evropská komise doporučila 

členským státům uplatňovat na vybrané služby s vysokým podílem lidské práce sníženou sazbu 

daně. Dále porovnat s výsledky studií provedených za účelem zjištění skutečných nebo 

předpokládaných dopadů aplikace snížené sazby DPH na služby s vysokým podílem lidské 

práce ve vybraných členských státech EU. 

 

  

                                                 
3 Podrobněji viz kapitola 2.3. 
4 Podrobněji viz kapitola 2.4. 
5 Viz Sněmovní tisk 514/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o evidenci tržeb. 
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Hlavní cíl bude dosažen splněním níže uvedených dílčích cílů: 

1. Kvantifikovat dopady této případné legislativní změny na daňovou povinnost 

poskytovatelů těchto služeb v rámci Moravskoslezského kraje. Obecným 

předpokladem je snížení daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty, dotazníkovým 

průzkumem byla získána přesná data pro analýzu.  

2. Zjistit postoje poskytovatelů těchto služeb k využití takto vzniklých finančních 

prostředků. Uvedený bod bude detailně analyzován ve vztahu k investicím do 

podnikání včetně zhodnocení rizikových faktorů, cenové politiky – snížení cen a 

následného očekávaného zvýšení poptávky, zaměstnávání pracovníků - zvýšení počtu 

pracovních míst nebo alespoň vynaložení vyšších mzdových prostředků pro stávající 

zaměstnance. První dva body jsou stěžejním dílčím cílem pro splnění dílčích cílů 

následujících. 

3. Analyzovat dopady na změnu inkasa DPH v České republice. Na základě 

výsledků dotazníkového šetření a dat získaných z Generálního finančního ředitelství 

provést kvantifikaci vlivu změn daňové povinnosti poskytovatelů vybraných služeb 

na inkaso DPH.  

4. Porovnat s výsledky CE study z roku 2007, s výsledky dalších studií provedených 

v České republice a státech EU, kde byla tato legislativní změna provedena nebo 

byla zvažována. Výsledky CE study potvrdily pozitivní účinky jak na poskytovatele 

služeb, tak na státní rozpočet a další významné faktory (např. zaměstnanost, snížení 

cen pro konečného spotřebitele). Z tohoto důvodu byla přijata Směrnice 2009/47/ES, 

na základě které mohou členské státy Evropské unie aplikovat na vybrané služby 

sníženou sazbu daně bez časového omezení. V roce 2009 byla zpracována týmem 

Univerzity Karlovy a Asociací hotelů a restaurací České republiky studie v rámci 

České republiky. Studie vycházela z dat roku 2001 - 2008, kdy údaje za poslední 

čtvrtletí 2008 byly údaji předpokládanými. Kalkulace zpracovávané v rámci této 

studie byly prováděny pro aktuální situaci v době největšího dopadu hospodářské 

krize. Z tohoto důvodu autorka předpokládá mírné odlišnosti ve výsledcích vlastního 

výzkumu od této studie, ale v pozitivním smyslu pro poskytovatele těchto služeb i 

inkaso DPH. Studie provedené ve členských státech (Francie, Belgie, Velká Británie, 

Irsko, Švédsko, Německo, Itálie), ve kterých došlo nebo bylo uvažováno o přeřazení 

vybraných služeb ze základní do snížené sazby daně. Výsledky studií uvedených 

členských států převážně nepotvrdily tak výrazný očekávaný pozitivní dopad na ceny 



 8  

 

pro konečného spotřebitele a vytváření nových pracovních míst nebo zvýšení mezd 

stávajícím zaměstnancům. Pozitivně se tato změna projevila spíše v oblasti investic 

nebo ve zvýšení zisku pro poskytovatele těchto služeb. Autorka předpokládá podobné 

výsledky vlastního výzkumu v podmínkách České republiky. 

5. Doporučit zákonodárcům, zda aplikovat na vybrané služby s vysokým podílem 

lidské práce sníženou sazbu daně. Doporučení pro zákonodárce bude vycházet 

z výsledků výše uvedených dílčích cílů. 

V souvislosti se zpracováním dizertační práce byly stanoveny pracovní (věcné) hypotézy, 

které vycházejí z výsledků CE study a studií provedených ve vybraných členských státech EU. 

Jsou vztaženy k danému vzorku a období.  

Hypotéza H1: Aplikace snížené sazby daně u služeb s vysokým podílem lidské práce 

v České republice přináší pozitivní vliv na poskytovatele těchto služeb. 

V důsledku převedení vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce ze základní do 

snížené sazby daně by se poskytovatelům těchto služeb snížila daňová povinnost a 

vznikly volné finanční prostředky. Tyto prostředky by byly investovány do rozvoje 

jejich podnikání, zejména do vybavení provozoven, rozšíření výrobních kapacit a 

sortimentu poskytovaných služeb. 

Hypotéza H2: Aplikace snížené sazby daně u služeb s vysokým podílem lidské práce 

v České republice přináší pozitivní vliv na zaměstnance a spotřebitele. 

V důsledku snížení daňové povinnosti poskytovatelů těchto služeb by došlo ke snížení 

cen a tím zvýšení poptávky po těchto službách (zvýšení spotřeby).  Následně k 

významnému nárůstu zaměstnanosti v daných odvětvích a mezd stávajícím 

zaměstnancům. 

Hypotéza H3: Aplikace snížené sazby daně u služeb s vysokým podílem lidské práce 

v České republice nepřináší výrazně negativní dopad na inkaso DPH. 

Z důvodu zvýšení poptávky po poskytovaných službách by došlo k následnému nárůstu 

daňové povinnosti poskytovatelů těchto služeb a tím by dopad na inkaso DPH nebyl 

významně negativní.  

Doktorská dizertační práce je rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Úvodní 

kapitola práce vymezuje hlavní cíl práce a její strukturu. Hlavní cíl práce je rozveden do dílčích 

cílů. V úvodní kapitole jsou rovněž stanoveny pracovní (věcné) hypotézy vycházející z cíle 

práce. 



 9  

 

Druhá kapitola doktorské dizertační práce následující po kapitole úvodní obsahuje 

pojednání o historii zavedení daně z přidané hodnoty v rámci EU se zaměřením na příslušné 

směrnice Evropské unie, především na ustanovení ve vztahu k aplikaci sazeb DPH. Dále 

legislativní vývoj DPH v České republice se zdůrazněním změn sazeb DPH a přesuny 

vybraných druhů služeb s vysokým podílem lidské práce v rámci těchto sazeb. Zároveň je 

porovnán vývoj aplikace sazeb u uvedených služeb ve vybraných členských státech EU. Druhá 

kapitola práce rovněž obsahuje závěry nejvýznamnějších studií, které byly v rámci jednotlivých 

členských států Evropské unie provedeny v oblasti problematiky sazeb DPH. Podrobněji je 

rozebrána stěžejní studie provedená v rámci všech členských států EU, již zmíněná CE study 

z roku 2007. Dále tato kapitola obsahuje nejvýznamnější výsledky veřejných diskuzí, které byly 

vyhlášeny Evropskou komisí v roce 2010 „Zelená kniha o budoucnosti DPH. Pro jednodušší, 

stabilnější a účinnější systém DPH.“ a v roce 2012 „Revize stávajících právních předpisů 

týkajících se snížených sazeb DPH“. Druhá kapitola rovněž shrnuje výsledky studie zpracované 

v roce 2009 Univerzitou Karlovou pro AHR ČR na podporu argumentů této asociace pro vládu, 

aby byly restaurační služby přeřazeny ze základní do snížené sazby daně. Podkladem pro 

výstupy této studie byla data z dotazníkového průzkumu provedeného mezi členy uvedené 

asociace. Dále tato část obsahuje výsledky studií provedených po zařazení6 restauračních služeb 

do snížené sazby daně ve Francii, Belgii, a také restauračních a kadeřnických služeb ve Finsku 

a hotelových služeb v Německu a Itálii. V této souvislosti jsou vyhodnoceny případné dopady 

na poskytovatele těchto služeb, zejména na jejich cenovou politiku, zaměstnanost v daných 

odvětvích a dopad na inkaso DPH, popř. státní rozpočet oproti původním předpokladům. 

Třetí kapitola doktorské dizertační práce je zaměřena na podrobný popis metod, které 

budou využity při jejím zpracování. Analyzovaná data budou získána prostřednictvím 

dotazníkového průzkumu provedeným mezi provozovateli uvedených služeb v rámci 

Moravskoslezského kraje. Kromě metod komparace, analýzy a deskripce se především jedná o 

statistické metody. Kromě metod popisné statistiky budou k analýze dat dále použity např. 

metody jednorozměrné a vícerozměrné regresní analýzy, korelační analýzy, testování hypotéz, 

analýzy rozptylu ANOVA. Rovněž bude tato kapitola obsahovat matematický postup pro 

výpočet změny daňové povinnosti a vlivu na výši potenciálního inkasa DPH nejdříve v rámci 

Moravskoslezského kraje a poté celé České republiky v jednotlivých letech. 

                                                 

6 Nebo při předpokládaném zařazení. 
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Ve čtvrté kapitole práce je obsaženo posouzení postojů provozovatelů služeb s vysokým 

podílem lidské práce (restauračních služeb, holičství a kadeřnictví, oprav obuvi a koženého 

zboží a oprav jízdních kol) v rámci Moravskoslezského kraje, které byly zjištěny 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Předmětem tohoto šetření byl vliv převedení uvedených 

služeb ze základní do snížené sazby daně z přidané hodnoty na výši daňové povinnosti 

poskytovatelů těchto služeb se zaměřením na analýzu případného využití volných finančních 

prostředků, které by provozovatelům vznikly přijetím této legislativní změny. V rámci této části 

je rovněž uveden modelový příklad vycházející z údajů konkrétního poskytovatele 

restauračních služeb. Dále tato kapitola obsahuje výsledky detailních analýz dat získaných od 

respondentů. Jedná se především o oblast zvýšení počtu zaměstnanců, zvýšení mezd stávajícím 

zaměstnancům, jejich vzdělávání, investice do podnikání, snížení cen nebo zvýšení poptávky. 

Pomocí výše uvedených statistických metod je provedeno testování statistických hypotéz, které 

vycházejí z výsledků uvedených studií zpracovaných v jiných státech EU. Dále obsahuje např. 

analýzu vzájemných závislostí mezi změnou daňové povinnosti a předmětem podnikání, výši 

tržeb, počtu zaměstnanců, umístění provozovny, změny poptávky, obchodní přirážky a snížení 

cen.  

V páté kapitole je zhodnocen dopad případného přeřazení vybraných služeb s vysokým 

podílem lidské práce ze základní do snížené sazby daně na inkaso DPH7. Pro tento účel budou 

porovnána skutečná data o výši daňové povinnosti poskytovatelů vybraných služeb s vysokým 

podílem lidské práce získaná z ČSÚ a GFŘ se skutečnými a přepočtenými daty získanými 

pomocí vlastního dotazníkového průzkumu. 

Závěr doktorské dizertační práce obsahuje shrnutí a zhodnocení výsledků provedených 

analýz, porovnání výsledků vlastních analýz s výsledky výše uvedených analýz provedených 

v jiných členských státech a doporučení zákonodárcům, zda a z jakého důvodu aplikovat na 

vybrané služby s vysokým podílem lidské práce sníženou sazbu daně. Rovněž obsahuje nástin 

možností dalšího výzkumu. 

Autorka se danou oblastí zabývá dlouhodobě, i v rámci svého předchozího zaměstnání, 

kdy získala zkušenosti jako kontrolní pracovník na Finančním úřadu a dále také jako metodik 

DPH na Finančním ředitelství v Ostravě. Publikační činnost v této oblasti zahájila v roce 2009. 

                                                 
7 Dopady reforem v oblasti DPH včetně zavedení výjimek a osvobození se podrobně zabývá např. 

Buettner and Erbe (2014); Bye, Strom and Avitsland (2012) nebo Claus (2013) nebo Musetescu and 

Musetescu (2010). 
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 V roce 2011 se stala odpovědnou řešitelkou projektu SGS SP2011/126 „Kvantifikace 

dopadů využívání snížené sazby daně z přidané hodnoty u místně poskytovaných služeb“ a 

v roce 2012 navazujícího projektu SGS SP2012/147 „Aplikace dopadů změn sazby daně 

z přidané hodnoty u služeb s vysokým podílem lidské práce“. 

 Doktorská dizertační práce byla dána k vazbě dne 27. 8. 2015 a reflektuje legislativní 

změny k tomuto dni. 
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2 Deskripce historického a současného stavu řešené problematiky  

Tato kapitola je zaměřena na teoretické principy DPH, historii zavedení této daně, 

deskripci právního rámce se zaměřením na oblast aplikace sazeb DPH s detailním důrazem na 

aplikaci sazeb DPH u služeb s vysokým podílem lidské práce.  

Rovněž obsahuje závěry nejvýznamnějších studií provedených v dané oblasti a historii 

aplikace sazeb DPH u vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce v České republice.  

Dále obsahuje modelové příklady zobrazující dopady případné aplikace snížené sazby 

DPH na poskytovatele těchto služeb, konkrétně restauračních služeb a holičství a kadeřnictví. 

2.1 Teoretické principy DPH 

DPH patří mezi daně nepřímé, jsou součástí ceny zboží8 nebo poskytovaných služeb. Na 

rozdíl od spotřebních nebo energetických daní, které jsou uvalovány pouze na vybrané 

komodity,9 patří mezi daně univerzální neboli všeobecné. 

Daně selektivní jsou stanoveny podle jednotky množství (např. množství elektřiny 

v MWh), tzv. daně jednotkové. Daně ad valorem10, mezi které je řazena DPH, jsou stanoveny 

zpravidla procentem z ceny základu daně, který je vyjádřen v peněžních jednotkách v peněžních 

jednotkách (Široký, 2008). 

Rozdílné dopady těchto typů daní na trh11 jsou znázorněny pomocí Obr. 2.1. Jak uvádí 

Široký (2015, s. 28) „Zavedením jednotkové daně tato daň posouvá křivky nabídky či poptávky 

vodorovně s původními křivkami, zatímco daně typu ad valorem křivky nabídky a poptávky po 

zdanění směrem k původním otáčejí.“  

  

                                                 
8 Od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, náleží nemovité věci 

do kategorie zboží. 
9 Daně selektivní. 
10 K hodnotě. 
11 Problematikou daňové incidence nepřímých daní se podrobně zabývá také Jensen and Schjelderup 

(2011). 
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Obr. 2.1 Daň jednotková a daň ad valorem 

 

Zdroj: Široký (2015, s. 27) 

Na Obr. 2.1 osa P označuje cenu, osa Q množství zboží na trhu. Křivka nabídky je v grafu 

vlevo vyjadřujícího zavedení jednotkové daně označena S. V grafu vpravo zobrazujícího 

zavedení daně ad valorem je křivka nabídky před zavedením daně označena S0, po zavedení 

daně S1. Křivka poptávky je označena v grafu vlevo D, v grafu vpravo je křivka poptávky před 

zavedením daně označena D0, po zavedení daně D1.  

Bod E0 představuje bod rovnováhy na trhu, P0 rovnovážnou cenu a Q0 množství zboží na 

trhu před zavedením daně. Situaci po zavedení daně zobrazuje nový bod rovnováhy na trhu E1, 

nová rovnovážná cena bez daně P1 a nové rovnovážné množství zboží na trhu Q1. 

Z hlediska makroekonomických teorií má DPH vliv na rozpočtovou politiku (příjmy 

veřejných rozpočtů) a fiskální politiku (možnost regulace deficitu veřejných rozpočtů). Rovněž 

mnoho teoretiků např. Musgrave and Musgrave (1994) nebo James and Nobes (2010) aj. ve 

svých publikacích zkoumá vliv DPH na ekonomický růst. Prvou skupinu (vliv daně na daňový 

výnos) je možno ilustrovat Obr. 2.2, který vyjadřuje srovnání výnosnosti těchto dvou typů daní 

po jejich zavedení. Uvedený graf dokresluje situaci vyznačenou na Obr. 2.1. 
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Obr. 2.2 Typ daně a daňový výnos 
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Zdroj: Jackson, Brown (2003, s. 374), Široký (2008, s. 89), vlastní úprava. 

Na Obr. 2.2 je v okamžiku zavedení daně ad valorem12  její sazba E0A/E0Q0. Nová 

rovnovážná cena bez daně P1 je vyjádřena bodem E1. Bodu EH odpovídá cena s daní ve výši PH. 

Oblast PHP1E1EH odpovídá daňovému výnosu, který je vypočten násobením počtu výrobků po 

zdanění daní získanou z jednoho výrobku. Pro získání stejného výnosu (PHP1E1EH)13 

z jednotkové daně, by její hodnota musela být PHP1, která by byla shodná s EHE1 nebo E0B 

(křivka poptávky DT by byla rovnoběžná s původní křivkou D0). Z Obr. 2.2 vyplývá, že oblast 

E0B > E0A. Má-li být výnos daně ad valorem i daně jednotkové stejný, je nutno, aby daň 

jednotková byla stanovena jako vyšší procento původní ceny než hodnota daně ad valorem. 

Principem DPH, jak již bylo nastíněno v kapitole Úvod, je skutečnost, že plátce daně, 

dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb povinen odvést Finančnímu úřadu daň pouze 

z hodnoty, kterou svou činností do procesu přidal14.  

Tento princip je demonstrován na schématech, která tvoří přílohu 1 a 2 této práce, vliv 

plátcovství daně na cenu pro konečného spotřebitele. Příloha 1 uvádí schéma, ve kterém jsou 

všechny účetní jednotky plátci DPH. V příloze 2 představuje příklad, kdy prostřední článek 

registrován k DPH není. Z přiložených schémat je patrné, že při zachování předpokladu stejné 

                                                 
12 t = 0. 
13 V čase t = 1. 
14 Tato skutečnost nastává za předpokladu, že všichni obchodní partneři v řetězci jsou plátci DPH. 
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přidané hodnoty u všech třech subjektů, může mít vstup neplátce do řetězce významný vliv na 

cenu pro konečného spotřebitele (Šebestíková a kol., 2013). 

2.1 Historie zavedení DPH v EU 

Daňová harmonizace představuje postupné přibližování národních úprav daňových 

systémů zúčastněných států15. Proces harmonizace může být zaměřen také na oblast 

administrativy těchto daní.16 

 

Jak uvádí Široký (2015, s. 93), „Harmonizace každé daně probíhá vždy ve všech fázích: 

- určení daně, která má být harmonizována 

- harmonizace daňového základu, 

- harmonizace daňové sazby.“ 

Harmonizace nepřímých daní v EU je na rozdíl od přímých daní na podstatně vyšším 

stupni. Důvodem této skutečnosti je nutnost harmonizace nepřímých daní pro fungování 

vnitřního trhu, jehož podmínkou je volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. V oblasti 

legislativy přímých daní si vzhledem k jejich principu hodlá každý stát zachovat pokud možno 

nejvyšší míru suverenity. 

DPH byla nejdříve zavedena ve Francii a vzhledem k nutnosti harmonizace nepřímého 

zdanění17 v tehdejším Evropském hospodářském společenství, byla nejdříve vydána První 

směrnice Rady (67/227/EHS) z 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských 

států týkajících se daní z obratu.18 Uvedená směrnice stanovila termín pro zavedení daně 

z přidané hodnoty ve všech členských zemích od 1. ledna 1970, tento termín však nebyl 

dodržen.  Druhá směrnice Rady (67/228/EHS) ze dne 11. dubna 1967 definovala předmět DPH, 

základní pojmy a postupy pro uplatňování této daně.  

                                                 
15 Součástí přibližování národních úprav je také proces daňové koordinace, více viz Bovenberg, Cnossen 

and Mooij (2003). 
16 Spolupráci členských států při prevenci daňových podvodů podrobně analyzuje např. Manea and 

Manea (2011). 
17 Podrobnější informace o harmonizaci nepřímého zdanění viz např. Bartel, (2011), Hemmelgarn 

(2014), Široký (2013) a European Comission, Taxation and Customs Union (2015). 
18 Směrnice 67/227/EHS představuje první fázi harmonizace DPH. Na základě této směrnice měly 

členské státy, které dosud nezařadily do své daňové soustavy DPH, povinnost nahradit stávající formu 

nepřímého zdanění (zpravidla se jednalo o daň z obratu) touto daní. 



 16  

 

Tato směrnice byla nahrazena v roce 1977 Šestou směrnicí Rady ze dne 17. května 1977 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém 

daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (77/388/EHS)19, která je považována za 

průlomovou v dané oblasti.  

Další důležitou směrnicí v procesu harmonizace je Směrnice 92/77/EHS ze dne 19. října 

1992, kterou se mění a doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 

77/388/EHS (sblížení sazeb DPH)20.  

Šestá směrnice byla mnohokrát měněna a od 1. ledna 2007 byla nahrazena jejím 

Recastem, výše uvedenou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 

systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice o DPH), která je od doby své účinnosti 

rovněž často novelizována. Tato Směrnice rovněž upravuje základní pravidla pro výši sazeb 

DPH. 

Přehled směrnic, kterými se mění Směrnice o DPH od doby její platnosti (1. ledna 2007) 

tvoří Přílohu 3 této práce. 

Mezi další důležité právní předpisy upravující oblast DPH v podmínkách EU patří: 

- Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí 

pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES 

osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném 

členském státě, 

- Nařízení Rady č. 282/2011 ze dne 15. 3. 2011, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 

                                                 
19 Směrnice 77/388/EHS představuje druhou fázi harmonizace DPH, jelikož, jak už z jejího názvu 

vyplývá, jejím prostřednictvím dochází k harmonizaci základu daně. Kromě uvedené rovněž 

vymezila základní pojmy týkající se DPH jako předmět daně, místo plnění, zdanitelné plnění a osoba 

povinná k dani. 
20 Směrnice 92/77/EHS  představuje třetí fázi harmonizace DPH. Touto směrnicí byl stanoven počet 

sazeb DPH, minimální hranice pro jednu, případně dvě snížené sazby daně a minimální hranice pro 

základní sazbu daně. 
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2.2 Vývoj právního rámce v oblasti aplikace sazeb DPH u služeb s vysokým 

podílem lidské práce 

Aplikace snížených sazeb daně na služby s vysokým podílem lidské práce21 je již delší 

dobu aktuálním tématem.  V této souvislosti byla v rámci původně tříletého experimentu přijata 

Směrnice 1999/85/ES týkající se DPH ze služeb s vysokým podílem lidské práce, která 

umožňovala od 1. ledna 2000 uplatnit u některých specifických služeb s vysokým podílem 

lidské práce sníženou sazbu DPH, pouze však na zkušební období tak, aby bylo možno testovat 

vliv na vytváření pracovních míst a účinnost boje proti „černé“ ekonomice.  

Směrnice 1999/85/ES v Článku 1 bod 1. stanovuje, že dotčené služby musí splňovat 

následující požadavky: 

- musí mít vysoký podíl lidské práce, 

- musí být z velké části poskytovány přímo konečným spotřebitelům, 

- musí být především místní povahy, a nesmí být pravděpodobné, že by došlo 

k vytvoření narušení hospodářské soutěže, 

- musí existovat úzká vazba mezi snížením cen vyplývajícím ze snížení sazby daně a 

předvídatelným zvýšením poptávky a zaměstnanosti. 

Směrnice 1999/85/ES doplňuje Šestou směrnici o Přílohu K, která vymezuje kategorie, u 

kterých byly členské státy oprávněny uplatňovat sníženou sazbu DPH:  

- drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu (včetně 

spravování a sešívání), 

- renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které 

tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby, 

- čištění oken a úklid v domácnostech, 

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

nebo postižené osoby), 

- holičství a kadeřnictví. 

                                                 
21 Služby s vysokým podílem lidské práce mají omezenou schopnost inovace (nemohou tolik jako jiná 

odvětví těžit z technologického pokroku) a proto mají relativně vysoké náklady na jednotku pracovní 

síly. Toto odvětví je pod vysokým konkurenčním tlakem a zaměstnává mnoho mladých lidí a osob 

s nízkou kvalifikací. 
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Devět členských států (Belgie, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, 

Holandsko, Portugalsko a Velká Británie) požadovalo oprávnění k provedení tohoto 

experimentu a jejich žádosti týkající se odvětví z uvedeného seznamu služeb (každý členský 

stát si mohl vybrat dvě nebo tři z uvedených kategorií) byly přijaty na základě Rozhodnutí Rady 

2000/185/ES ze dne 28. února 2000.  

Na základě výsledků tohoto experimentu bylo původně tříleté zkušební období dvakrát 

prodlouženo, nejprve Směrnicí 2002/92/ES a souvisejícím Nařízením Rady 2002/954/ES a 

následně Komise umožnila těmto členským státům pokračovat v aplikaci snížené sazby daně 

na vybrané služby s vysokým podílem lidské práce do konce roku 2005 Směrnicí 2004/15/ES 

a Nařízením Rady 2004/161/ES.  

Pro lepší hodnocení dopadu snížených sazeb a získání podkladů pro hodnotící zprávu o 

dopadu snížených sazeb uplatňovaných na místně poskytované služby, zejména z hlediska 

vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a řádného fungování vnitřního trhu22 Rada dne 

14. února 2006 přijala Směrnici Rady 2006/18/ES s účinností od 1. ledna 2006, která za stejných 

podmínek umožňuje všem členským státům aplikovat sníženou sazbu daně u vybraných služeb 

s vysokým podílem lidské práce do konce roku 2010. Členské státy, které již na základě dříve 

vydaných směrnic tuto možnost využívaly, mohly i nadále v aplikaci snížené sazby daně 

pokračovat. Ostatní členské státy, které na základě této směrnice měly v úmyslu sníženou sazbu 

daně aplikovat, byly povinny o tom Komisi informovat. 24. června 2006 Komise navrhla a dne 

7. listopadu přijala Rozhodnutí 2006/774/ES, kterým povoluje sedmnácti členským státům 

včetně České republiky uplatňovat sníženou sazbu daně na vybrané služby s vysokým podílem 

lidské práce do konce roku 2010. Konkrétně České republice bylo na základě její žádosti 

povoleno uplatňovat sníženou sazbu daně od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 na: 

- renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které 

tvoří podstatnou část hodnoty poskytnuté služby, 

- čištění oken a úklid v domácnostech, 

                                                 

22 Jako podklad pro hodnotící zprávu určenou Evropské komisi sloužily údaje, které firmy posílaly 

měsíčně, jednalo se o údaje o výši daňové povinnosti vztahující se odděleně k těmto službám, protože 

mnohdy měly zúčastněné subjekty i jiné aktivity, např. prodej zboží, které podléhalo stále základní 

sazbě daně. 
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- domácí pečovatelské služby (např. pomoc v domácnosti a péče o děti, staré, nemocné 

nebo postižené osoby). 

Směrnice 2006/18/ES doplňuje do Článku 12 Šesté směrnice odstavce 4 nový 

pododstavec, který stanovuje, že nejpozději do 30. června 2007 předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě, na základě studie provedené skupinou nezávislých ekonomických 

odborníků, obecnou hodnotící zprávu o dopadu snížených sazeb uplatňovaných na místně 

poskytované služby, včetně restauračních služeb, zejména z hlediska vytváření pracovních 

míst, hospodářského růstu a řádného fungování vnitřního trhu.  

Jak již bylo dříve uvedeno, od 1. ledna 2007 byla Šestá směrnice nahrazena směrnicí 

Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 

(dále jen Směrnice o DPH). Příloha K Šesté Směrnice se beze změny jejího obsahu začala 

označovat jako Příloha IV Směrnice o DPH. 

Požadovaná hodnotící zpráva byla zpracována v květnu 2007 společností Copenhagen 

Economics ve formě studie o snížených sazbách DPH uplatňovaných ve členských státech 

Evropské unie „Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of 

the European Union” (dále jen CE study). Skupina nezávislých ekonomických odborníků 

zkoumala dopad snížených sazeb DPH a výjimek na místně poskytované služby, zejména 

v souvislosti s vytvářením pracovních míst, ekonomického růstu a řádného fungování vnitřního 

trhu. Klíčové výsledky ukázaly, jak uvádí Copenhagen Economics (2007), že ekonomický vliv 

přeřazení služeb ze základní do snížené sazby DPH předpokládá zvýšení produktivity, hrubého 

domácího produktu, zaměstnanosti, mezd a nižší ceny služeb. Vyšší mzdy a nižší ceny by měly 

přinést zvýšení spotřeby v EU, která by vedla ke zvýšení poptávky po tomto zboží a službách. 

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

bariér, pomocí kterých měly velké podniky možnost držet ceny neúměrně vysoko, možnost 

vstoupit na trh. Mezi další předpoklady patří přesun z šedé ekonomiky a tzv. „do it yourself 

activities” do legální zdanitelné sféry. 

Dne 5. července 2007 zahájila Evropská komise politickou debatu o tom, jak zlepšit a 

zjednodušit právní předpisy upravující sazby DPH.23 Cílem této debaty bylo rovněž prezentovat 

výsledky CE study. 

                                                 
23 V této souvislosti Komise přijata dokumenty COM(2007) 380, COM(2007) 381 a SEC(2007) 910. 
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Na základě výsledků této debaty a konzultací byly dle European Commision (2008) 

nalezeny poměrně přesvědčivé ekonomické argumenty pro aplikaci snížených sazeb daně ve 

vybraných odvětvích služeb s vysokým podílem lidské práce. Evropská komise dospěla k 

závěru, že uplatňování snížených sazeb DPH u služeb s vysokým podílem lidské práce, které 

jsou určeny pro místní trh, nepředstavuje žádnou reálnou hrozbu pro fungování vnitřního trhu. 

Naopak, přesun těchto služeb ze základní do snížené sazby daně může podpořit ekonomický 

růst, způsobit přesun těchto služeb ze šedé ekonomiky do legální sféry a podpořit tvorbu 

pracovních míst. 

Z těchto důvodů byla přijata Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, kterou 

se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (dále jen 

„Směrnice 2009/47/ES“), která vstoupila v platnost dne 1. června 2009. 

Směrnice 2009/47/ES umožňuje členským státům Evropské unie zahrnout do snížené 

sazby daně vybrané služby bez časového omezení. 

Jedná se o služby, které byly zahrnuty do Přílohy IV Směrnice o DPH a po schválení 

Směrnice 2009/47/ES jsou zahrnuty do Přílohy III: 

 drobné opravy jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu (včetně 

spravování a sešívání), 

 renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů, s výjimkou materiálů, které tvoří 

podstatnou část hodnoty poskytnuté služby, 

 čištění oken a úklid v domácnostech, 

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

postižené osoby), 

 holičství a kadeřnictví. 

Dále: 

- restaurační a cateringové služby, přičemž je možné vyloučit dodání (alkoholických nebo 

nealkoholických) nápojů, 

- dodání knih na jakémkoli fyzickém nosiči, novin a časopisů, nejsou-li výlučně nebo 

převážně určeny k propagaci, včetně dodání na výpůjčku knihovnám (Úřední věstník 

Evropské unie, 2009). 
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2.3 Aplikace sazeb DPH u vybraných služeb s vysokým podílem lidské 

práce v podmínkách České republiky 

Tato podkapitola je zaměřena na deskripci legislativního vývoje aplikace sazeb DPH  

u vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce v České republice s bližším zaměřením na 

situaci od roku 2009. 

2.3.1 Legislativní vývoj v České republice od roku 2009 

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

Radě Evropské unie, paradoxně dosud nebyla do české legislativy plně implementována. 

V této souvislosti byla v České republice několikrát připravována novela zákona o DPH 

(jednalo se o sněmovní tisky 801, 989 a 959/2 z roku 2009), která by umožňovala uplatňování 

snížené sazby daně u vybraných služeb, u kterých je stále aplikována sazba daně základní např. 

u restauračních služeb, oprav obuvi a jízdních kol, holičství a kadeřnictví. Jedním z důvodů 

zamítnutí této novely byl argument, že by její schválení způsobilo deficit veřejných rozpočtů 

ve výši 4 – 5 miliard Kč nebo dokonce až 6,4 miliard Kč v případě aplikace snížené sazby daně 

na restaurační služby, 0,4 až 0,8 mld. Kč na služby holičství a kadeřnictví a 0,5 mld. Kč na 

drobné opravy obuvi, koženého zboží a jízdních kol. Dalším závažným argumentem proti 

schválení bylo, že dopad této daňové úlevy není měřitelný (Parlament České republiky. 

Poslanecká sněmovna, 2009). 

V roce 2009 za období 2001 – 2008 provedla Asociace svazu hotelů a restaurací České 

republiky (dále jen AHR ČR) ve spolupráci s  IES – Univerzita Karlova analýzu, jejímž cílem 

bylo co nejpřesněji odhadnout dopad případného opětovného převedení stravovacích služeb do 

snížené sazby DPH. Tato analýza byla AHR ČR předložena zákonodárcům na začátku roku 

2009 v době schvalování výše uvedených novel. Veškeré kalkulace byly prováděny pro aktuální 

situaci v době největšího dopadu hospodářské krize. Výpočty jednotlivých efektů byly založeny 

na statistikách Českého statistického úřadu, Ministerstva financí a dotazníkového šetření AHR 

ČR mezi svými členskými organizacemi.  

Dle AHR ČR (2009) by přesun restauračních služeb ze základní do snížené sazby DPH 

působil na státní rozpočet dvěma efekty – přímým a nepřímým. Přímý efekt by vedl ke snížení 

příjmů státního rozpočtu v rozsahu plánovaného snížení DPH, které by dle provedené kalkulace 

činilo 2,605 mld. Kč. Tento efekt by však poté spustil další proces, který by se projevil s určitou 

časovou prodlevou, a tedy by reagoval na snížení DPH nepřímo. Jedná se o efekt zvýšení tržeb 
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na základě vyšší spotřeby restauračních služeb zákazníkem v důsledku snížení cen a dále také 

o efekt zmenšení šedé ekonomiky. Pomocí ekonometrického modelu metodou nejmenších 

čtverců bylo zjištěno, že by se snížení sazby DPH projevilo do snížení cen z 35 % a snížení cen 

o 1 % by vyvolalo 2,27 % zvýšení tržeb. Zvýšení tržeb pak odpovídá zvýšenému odvodu DPH 

ve výši 0,022 mld. Kč. Navíc by přesun ze šedé ekonomiky do legální sféry vedl k 15 % zvýšení 

přiznaných tržeb. V tomto důsledku by došlo ke zvýšenému odvodu DPH ve výši 0,469 mld. 

Kč. Jelikož 73 % provozoven v důsledku ekonomické krize předpokládalo snížení počtu 

zaměstnanců o 25,4 %, tak by aplikace snížené sazby daně sice plně nezabránila snižování počtu 

pracovníků v oboru, nicméně by došlo k zachránění 7,62 % pracovních míst, což činí 9 144 

zaměstnanců. Podle výsledků této studie by stát ušetřil na nákladech na nezaměstnané více než 

1,507 mld. Kč. 

Jak uvádí AHR ČR (2009), po započtení všech kvantifikovatelných vlivů bylo zjištěno, 

že přesun restauračních služeb ze základní do snížené sazby daně (tehdy z 19 % na 9 % DPH) 

by způsobil deficit státního rozpočtu ve výši 0,607 mld. Kč.  

Dále ve svém zpravodaji v květnu 2014 AHR ČR (2014a) uvádí s odkazem na tuto studii 

pozitivní dopad na státní rozpočet ve výši 0,53 mld. Kč, který by vznikl prostřednictvím zvýšení 

příjmů v jiných odvětvích díky nižší sazbě DPH. Na základě několika dalších jednání AHR ČR 

se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Svazu obchodu a cestovního 

ruchu, více viz AHR ČR (2014b), byl opět poslanecké sněmovně předložen návrh na převedení 

restauračních služeb do snížené sazby daně.24 

Následně byl v červenci až září 2014 projednáván vládní návrh novely zákona o DPH, 

sněmovní tisk č. 251. Ve druhém čtení byl k tomuto vládnímu návrhu zákona poslancem 

Miroslavem Kalouskem podán pozměňovací návrh, který mimo jiné mění Přílohu č. 2 zákona 

o DPH. Návrh obsahoval rozšíření seznamu zdanitelných plnění podléhajících snížené sazbě 

daně o všechny položky, které povoluje Směrnice o DPH, mimo jiné o bod 12a) restaurační a 

cateringové služby s vyloučením podávání alkoholických nápojů, bod 19) drobné opravy 

jízdních kol, obuvi a koženého zboží, oděvů a bytového textilu (včetně spravování a přešívání) 

a bod 21) holičství a kadeřnictví. Zároveň bylo tímto pozměňovacím návrhem cíleno zachování 

jedné snížené sazby daně, ovšem v 10% výši.25 Tento pozměňovací návrh však nebyl schválen 

(Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, 2014). 

                                                 
24 Tento návrh se rovněž týkal ostatních uvedených služeb s vysokým podílem lidské práce. 
25 Od roku 2013 byla v České republice platná snížená sazba daně ve výši 15 %, aktuálně, od roku 2015 

byla zavedena druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. 
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V souladu s § 47 zákona o DPH jsou v současné době (rok 2015)26 v České republice na 

zdanitelná plnění uplatňovány tři sazby daně. Základní sazba daně ve výši 21 % zatěžuje většinu 

zboží a služeb. Zboží, které podléhá první snížené 15% sazbě daně, je specifikováno v příloze 

č. 3 zákona o DPH27, dále zde náleží teplo a chlad. Služby podléhající první snížené 15% sazbě 

daně jsou uvedeny v příloze č. 228 zákona o DPH. Dále je první snížená sazba daně dle § 48 

zákona o DPH aplikována v případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací na 

dokončené stavbě pro bydlení. Rovněž je podle § 49 zákona o DPH první snížená sazba daně 

uplatňována u výstavby a dodání stavby pro sociální bydlení29. Dále se první snížená sazba 

daně týká dovozu uměleckých děl a starožitností (příloha č. 4 zákona o DPH). Druhé snížené 

sazbě daně ve výši 10 % podléhá zboží uvedené v příloze č. 3a30. 

Česká republika na rozdíl od řady ostatních členských států Evropské unie (viz Přílohy 4 

- 10) od vstupu České republiky do Evropské unie stále aplikuje na vybrané služby s vysokým 

podílem lidské práce, konkrétně restaurační služby, holičství a kadeřnictví, opravy obuvi a 

koženého zboží a opravy jízdních kol, základní sazbu DPH namísto sazby snížené, jak 

členským státům umožňuje výše uvedená směrnice. 

V souvislosti s připravovaným zavedením elektronické evidence tržeb od roku 2016, je 

v současné době31 navrhován přesun stravovacích služeb do první snížené (15%) sazby DPH.32 

Více informací k těmto připravovaným změnám poskytuje následující podkapitola. 

2.3.2 Elektronická evidence tržeb 

Zavedení elektronické evidence tržeb je v České republice plánováno postupně, 

předběžně od února 2016 nejdříve na stravovací a ubytovací služby, poté na maloobchod a 

velkoobchod. Ostatní podnikatelé, kteří přijímají platby v hotovosti, prostřednictvím platební 

                                                 
26 Podrobný výklad k aktuálnímu znění zákona o DPH viz Benda, Tomíček (2015), Drábová, Holubová, 

Tomíček (2015), Pitner, Benda (2015).  
27 Např. potraviny včetně nápojů (mimo alkoholických), zdravotnické prostředky (pokud nejsou od daně 

osvobozeny), knihy, dětské sedačky. 
28 Např. ubytovací služby, úprava a rozvod vody sítěmi, služby čištění vnitřních prostor a mytí oken 

v domácnostech, domácí péče o děti, pravidelná veřejná hromadná doprava cestujících. 
29 Do kategorie staveb pro sociální bydlení patří stavba bytového domu s obytnými prostory, které mají 

podlahovou plochu do 120 m2, rodinné domy s podlahovou plochou do 350 m2, dále např. obytné 

prostory pro sociální bydlení, zařízení sociálních služeb, internáty pro žáky se zdravotním postižením, 

dětské domovy a hospice. 
30 Např. kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky (včetně léků využitých při veterinárních 

úkonech), mlýnské výrobky pro pacienty s nesnášenlivostí lepku, tištěné knihy a obrázkové knihy pro 

děti. 
31 Od počátku roku 2015. 
32 Více o zavedení elektronické evidence tržeb např. Kalenský (2015) nebo Kreč (2015). 
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karty, v podobě stravenek, poukázek nebo šeků, by měli být zahrnuti do tohoto systému dle 

dalšího rozhodnutí Vlády České republiky. 

Jak uvádí Finanční správa (2015), systém by měl fungovat na následujícím principu: 

1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (např. 

pomocí pokladny, počítače, tabletu, mobilního telefonu)33 

2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí datové zprávy s unikátním kódem 

účtenky 

3. Podnikatel vytiskne účtenku 

4. Zákazník převezme účtenku34 

5. Evidenci této tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční 

správy 

Obr. 2.3 On – line evidence tržeb

 

Zdroj: Finanční správa (2015) 

Vládní návrh zákona o evidenci tržeb byl v podobě sněmovního tisku 513 rozeslán 

poslancům dne 4. června 2015.  

Dne 16. června 2015 proběhla v Praze konference za účasti zástupců Ministerstva Financí 

Chorvatska, MFČR, zástupců Svazu průmyslu a dalších účastníků. Cílem bylo seznámení se 

                                                 
33 Pro komunikaci s Finanční správou je nutno mít k dispozici odpovídající zařízení a připojení 

k internetu. 
34 Na rozdíl od Chorvatska nebude převzetí účtenky jeho povinností. 
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zkušenostmi Chorvatska35 se zavedením tohoto opatření, které je v provozu od roku 2013 a 

předložit všem zúčastněným stranám argumenty pro zavedení této legislativní změny.  

V pátek 19. června 2015 proběhlo první čtení sněmovního tisku 513 v Poslanecké 

sněmovně. Současně byl projednáván doprovodný Sněmovní tisk 514, Vládní návrh zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.36 

Jak uvádí důvodová zpráva k Vládnímu návrhu zákona o evidenci tržeb, systém evidence 

tržeb v České republice je připraven v souladu se sdělením Komise „Small Business Act for 

Europe“37 a měl by tvořit nástroj pro odstranění nerovných tržních podmínek, které zapříčiňují 

situaci, kdy subjekty, které nepřiznávají daně, takto využívají neoprávněnou konkurenční 

výhodu.38 Administrativní náročnost tohoto systému by měla odpovídat velikosti podnikání. 

Technické řešení by mělo být otevřené, pro podnikatele tento aspekt znamená možnost volby a 

tím ovlivnění jeho ceny na rozdíl od systému evidence tržeb v jiných členských státech např. 

na Slovensku, který vyžaduje certifikované registrační pokladny. Jelikož se toto opatření bude 

týkat všech podnikatelů (až na vymezené výjimky), nemělo by zvýhodňovat nebo naopak 

diskriminovat žádnou jejich skupinu. (Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, 

2015). 

Dále důvodová zpráva k tomuto vládnímu návrhu zákona (Parlament České republiky. 

Poslanecká sněmovna, 2015) uvádí, že zavedení elektronické evidence tržeb přinese veřejné 

správě prvotní náklady cca 370 mil. Kč. Dále provozní náklady39 cca 170 mil. ročně, ostatní 

náklady40 cca 70 mil. Kč ročně. Přes záměr nejvyššího využití stávajících personálních zdrojů 

bude nutno rozšířit kapacitu pracovníků o cca 400 pro účely terénní kontrolní činnosti.  

V oblasti nákladů, které se dotknou podnikatelských subjektů, se bude jednat především 

o náklady jednorázového charakteru na technické vybavení41, jejichž výše by se měla 

pohybovat v tisících až desetitisících Kč podle typu subjektu. Podnikatelské subjekty se však 

mohou vydat cestou pronájmu komplexního řešení od cca 500 Kč za měsíc. Tyto náklady budou 

                                                 
35 Více o dopadech fiskalizace – elektronické evidence tržeb v Chorvatsku viz Tot a Detelj (2014). 
36 Součástí tohoto vládního návrhu zákona je převedení stravovacích služeb do první snížené sazby DPH. 
37 Sdělením Evropské komise COM(2008) 394 ze dne 25. června 2008 (více viz European Commission, 

2008). 
38 Problematika analýzy drobného podnikání v Chorvatsku ve vztahu ke zdanění viz Židanović, Sokol 

and Kukuruzović (2010), v Rumunsku viz Budacia, Paunescu and Scardea (2009). 
39 Např. údržba systému, certifikační autorita, zabezpečení. 
40 Např. technické zázemí umožňující veřejnosti kontrolu na dodržování povinnosti evidence tržeb. 
41 Příslušný hardware a software, pokud nebude dostačovat upgrade stávajícího zařízení podnikatele. 

Internetové připojení, pokladny a tiskárny. 
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daňově uznatelné42. Zároveň by poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kterých se zavedení 

elektronické evidence tržeb týká, jako kompenzaci nákladů tohoto nového legislativního 

opatření, měli možnost využít speciální slevu na dani ve výši 5 000 Kč. 

V důsledku přijetí zákona o evidenci tržeb je předpokládán nárůst spotřebitelských cen. 

V první fázi by se zavedení tohoto opatření mělo týkat stravovacích a ubytovacích služeb. Jak 

již bylo dříve uvedeno, restaurační a cateringové služby v roce 2015 aktuálně podléhají snížené 

sazbě daně. Přesun těchto služeb43 ze základní do snížené sazby daně by měl zmírnit dopady na 

růst jejich cen. Růst cen je předpokládán také z důvodu, že tento segment služeb vykazuje 

nejvyšší riziko krácení tržeb a neplnění povinností ve značném rozsahu. Nárůst cen minimálně 

o výši příslušné DPH by mohl zvýšit nezaměstnanost ve vybraných regionech. Převedení těchto 

služeb do snížené sazby DPH by však znamenal dopad na veřejné rozpočty v podobě snížení 

příjmů o cca 0,5 mld. Kč ve srovnání s aktuálním stavem. Na druhé straně by přinesl veřejným 

rozpočtům pozitivní přínosy mimo jiné ve formě ochrany spotřebitelů, občanů před skokovým 

nárůstem cen a dopadům na zaměstnanost.  

Na druhé straně hlavním důvodem pro zavedení elektronické evidence tržeb jsou její 

očekávané přínosy. Především by mělo dojít ke zrušení neoprávněné konkurenční výhody 

poplatníků, kteří krátí tržby a tím i svou daňovou povinnost, přičemž tímto jim zůstává 

k dispozici více finančních prostředků ve srovnání s těmi, kteří řádně plní své povinnosti. Tato 

skutečnost rovněž znamená nárůst inkasa veřejných rozpočtů zejména na daních z příjmů a 

DPH. V případě segmentu stravování a pohostinství je po zavedení elektronické evidence tržeb 

očekáván nárůst tržeb o 27 %, což představuje 16,1 mld. Kč. V případě kategorie maloobchodu 

(kromě motorových vozidel) je předpokládaný nárůst tržeb vyčíslen na 9,3 % a 104,5 mld. Kč44.  

Celkově by se prostřednictvím těchto dvou kategorií projevil dopad na veřejné rozpočty 

zvýšením o 12,5 mld. ročně, z toho inkaso DPH o 5,5 mld. Kč ročně, DPPO o 2 mld. ročně a 

DPFO o 5 mld. ročně. (Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, 2015). 

Při sloučené rozpravě k těmto sněmovním tiskům ale poslanec Miroslav Kalousek uvedl, 

že údaje o nákladech veřejné zprávy uvedené v důvodové zprávě k vládnímu návrhu tohoto 

zákona jsou výrazně podhodnoceny, dle interní studie MFČR zpracovanou poradenskou 

společností BDO jsou předpokládané pořizovací náklady 391 mil. Kč a provozní náklady 417 

                                                 
42 Z pohledu daní z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
43 Mimo prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků. 
44 Při těchto propočtech MFČR vycházelo ze zkušeností Chorvatska, kdy po zavedení elektronické 

evidence tržeb v oblasti maloobchodu došlo ke zvýšení tržeb o 13,9 % a u stravování o 40,5 %. 
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mil. Kč ročně. V prvních pěti letech by pak náklady činily cca 2,5 mld. Kč, tato částka 

nezahrnuje náklady na archivaci dat podnikatelů, která nebyly dosud vyčísleny.  

Sloučená rozprava k těmto sněmovním tiskům byla nejprve přerušena do 10. 7. 2015, kdy 

opět proběhlo jejich první čtení. Po bouřlivé diskuzi bylo projednávání těchto legislativních 

změn zařazeno na program jednání 25. schůze hospodářského výboru PSP a 27. schůze 

rozpočtového výboru, které se uskuteční dne 2. 9. 2015 jako příprava na druhé čtení (více viz 

Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna, 2015). 

2.3.3 Modelové příklady zobrazující dopady případné aplikace snížené sazby DPH na 

poskytovatele těchto služeb 

Podkapitola 2.3.1 pro ujasnění představy o dopadech případné implementace výše 

uvedené směrnice na daňovou povinnost poskytovatelů služeb obsahuje dva modelové 

příklady. První je zaměřen na poskytovatele restauračních služeb a následující na poskytovatele 

služeb holičství a kadeřnictví. Autorka pro zpracování těchto příkladů využila vlastní zdroje 

údajů, více viz Randová (2010). Pro účely této těchto příkladů jsou aplikovány sazby daně45 

platné za zdaňovací období, za které byl prováděn dotazníkový průzkum, více viz kapitola 3.1. 

a) Poskytovatel restauračních služeb 

 První příklad ilustruje případný dopad přesunu restauračních a cateringových služeb ze 

základní do snížené sazby daně. Částky jsou uvedeny v českých korunách za měsíční období. 

Příjmy poskytovatele restauračních služeb dle aplikované sazby daně 

Příjmy vybraného poskytovatele restauračních služeb činí 350 000 Kč měsíčně. Jedná se 

o příjmy včetně DPH. 

Tab. 2.1 Rozdělení měsíčních příjmů vybraného poskytovatele restauračních služeb v případě 

aplikace základní sazby DPH (20%) na poskytnutí veškerých služeb (Kč) 

Příjmy – restaurační služby 

zahrnující: 

Základ 

daně 

DPH 

(daň na výstupu) 

Tržby včetně DPH 

- dodání potravin včetně 

nealkoholických nápojů (DPH 20 %) 
232.557 46.523 279.080 

- dodání alkoholických nápojů 48.000 9.600 57.600 

- dodání tabákových výrobků 11.100 2.220 13.320 

CELKEM 291.657 58.343 350.000 

Zdroj: Randová (2010), další vlastní úprava. 

 

                                                 
45 V letech 2010 – 2012 byla v České republice platná základní sazba daně ve výši 20 %. V letech 2010 

– 2011 byla uplatňována snížená sazba daně ve výši 10 %. 
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Tab. 2.2 Rozdělení měsíčních příjmů vybraného poskytovatele restauračních služeb v případě 

aplikace snížené sazby DPH (10%) na poskytnutí spojených s dodáním potravin 

včetně nealkoholických nápojů, přičemž zbytek poskytovaných služeb podléhal 

základní (20%) sazbě DPH (Kč) 

Příjmy – restaurační služby: Základ daně DPH 

(daň na výstupu) 

Tržby včetně DPH 

- dodání potravin včetně 

nealkoholických nápojů  

(DPH 10 %) 

253.712 25.368 279.080 

- dodání alkoholických nápojů 48.000 9.600 57.600 

- dodání tabákových výrobků 11.100 2.220 13.320 

CELKEM 312.812 37.188 350.000 

Zdroj: Randová (2010), další vlastní úprava. 

 

Výdaje poskytovatele restauračních služeb dle aplikované sazby daně 

Tab. 2.3 zobrazuje nejvýznamnější běžné výdaje vybraného poskytovatele restauračních 

služeb. Pro zjednodušení příkladu se předpokládá, že zásoby, které byly v průběhu měsíce 

pořízeny, jsou v tomto období zároveň také spotřebovány. 

Tab. 2.3 Rozdělení nejvýznamnějších měsíčních výdajů vybraného poskytovatele 

restauračních služeb podléhajících DPH (20% pokud není uvedeno jinak), (Kč) 

Nejvýznamnější výdaje podléhající 

DPH 

Základ daně DPH  

(daň na vstupu) 

Cena včetně 

DPH 

- potraviny a nealkoholické nápoje  

(DPH 10 %) 
120.000 12.000 132.000 

- alkoholické nápoje 30.000 6.000 36.000 

- tabákové výrobky 10.000 2.000 12.000 

- nájemné podnikatelských prostor 20.000 4.000 24.000 

- elektrická energie 8.000 1.600 9.600 

- vodné (DPH 10 %) 3.000 300 3.300 

- plyn 5.000 1.000 6.000 

- běžné opravy a údržba zařízení 

provozovny 
5.000 1.000 6.000 

- reklama 3.000 600 3.600 

- pohonné hmoty 4.000 800 4.800 

- běžné opravy a údržba automobilu 2.000 400 2.400 

CELKEM 210.000 29.700 239.700 

Zdroj: Randová (2010), další vlastní úprava. 
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Porovnání výše daňové povinnosti 

Poslední Tab. 2.4 zobrazuje rozdíl ve výši daňové povinnosti v případě uplatňování 

základní nebo snížené sazby daně u dodání potravin včetně nealkoholických nápojů, zbytek 

služeb vždy podléhá základní sazbě daně.  

Tab. 2.4 Porovnání výše daňové povinnosti u vybraného poskytovatele restauračních služeb 

podle aplikovaných sazeb DPH při službách, které zahrnují dodání potravin včetně 

nealkoholických nápojů (10 nebo 20 %), ostatní služby podléhají základní sazbě daně 20 % 

(Kč) 

 Sazba DPH 10 % Sazba DPH 20 % 

Daň na vstupu 29.700 29.700 

Daň na výstupu 37.188 58.343 

Daňová povinnost 7.488 28.643 

Zdroj: Randová (2010), další vlastní úprava. 

 

 Z porovnání údajů uvedených v Tab. 2.4 vyplývá, že v případě uplatňování snížené tj. 

10% sazby DPH u restauračních a cateringových služeb mimo dodání tabákových výrobků a 

alkoholických nápojů by se daňová povinnost (vlastní daň) vybraného plátce snížila o 21.155 

Kč měsíčně, pokud by nedošlo ke změně cen poskytovaných služeb pro konečného spotřebitele. 

Zjištěný rozdíl by poskytovatel těchto služeb mohl využívat například na personální náklady 

(Randová, 2010).  

 

b) Poskytovatel služeb holičství a kadeřnictví 

Druhý příklad ilustruje případný dopad přesunu služeb holičství a kadeřnictví ze základní 

do snížené sazby daně. Částky jsou opět uvedeny v českých korunách za měsíční období. Příjmy 

vybraného poskytovatele kadeřnických a holičských služeb činí 70.000 Kč měsíčně. Pokud by 

se stal plátcem daně, jednalo by se o příjmy včetně DPH. 

Tab. 2.5 Poskytovatel služeb holičství a kadeřnictví – komparace měsíčních příjmů podle sazeb 

DPH beze změny cen pro konečné spotřebitele (Kč) 

Příjmy Základ daně DPH 

(daň na výstupu) 

Tržby včetně DPH 

Sazba daně 20 % 58.331 11.669 70.000 

Sazba daně 10 % 63.637 6.363 70.000 

Zdroj: Randová (2010), další vlastní úprava. 
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Tab. 2.6 Nejvýznamnější výdaje poskytovatele kadeřnických a holičských služeb (Kč) 

Nejvýznamnější výdaje podléhající 

DPH 

Základ 

daně 

DPH  

(daň na vstupu) 

Cena včetně DPH 

- nájemné prostor pro podnikání46 10.000 2.000 12.000 

- elektrická energie 1.000 200 1.200 

- vodné (snížená sazba daně) 2.000 200 2.200 

- běžné opravy a údržba zařízení 

provozovny 
2.000 400 2.400 

- materiál 30.000 6.000 36.000 

CELKEM 45.000 8.800 53.800 

Zdroj: Randová (2010), další vlastní úprava. 

  

Komparace výše daňové povinnosti 

Tab. 2.7 Poskytovatel služeb kadeřnictví a holičství – porovnání daňové povinnosti v případě 

aplikace snížené a základní sazby daně (Kč) 

 Sazba DPH 10 % Sazba DPH 20 % 

Daň na vstupu 8.800 8.800 

Daň na výstupu 6.363 11.669 

Daňová povinnost - 2.437 2.869 

Zdroj: Randová (2010), další vlastní úprava. 
 

 Z výsledků uvedených v tabulce 2.7 vyplývá, že v případě aplikace snížené (10%) sazby 

DPH vzniká plátci nadměrný odpočet ve výši 2.437 Kč. Z výsledků této analýzy je zřejmé, že 

v případě uplatňování snížené sazby daně na tyto služby by se tomuto drobnému podnikateli 

vyplatilo stát se dobrovolným plátcem DPH. Nadměrný odpočet ve výši 2.437 Kč měsíčně by 

mohl plátci pomoci se udržet na trhu. 

 Vzhledem k uvedené výši tržeb by se však ve skutečnosti tento drobný podnikatel stal 

plátcem čtvrtletním, nikoli měsíčním, což není vzhledem k cíli této analýzy důležité, jelikož 

výše vyplaceného nadměrného odpočtu plátci by byla totožná, rozdíl spočívá pouze ve 

zdaňovacím období (Randová, 2010). 

2.4 Aplikace sazeb DPH u vybraných služeb s vysokým podílem lidské 

práce v podmínkách jiných členských států 

Podkapitola 2.4 je zaměřena na výsledky studií provedených ve vybraných členských 

státech, kde byla snížená sazba daně na tyto služby s vysokým podílem lidské práce aplikována. 

Studie byly zaměřeny jak na aspekty z pohledu poskytovatelů těchto služeb, tak spotřebitelů a 

státního rozpočtu. 

                                                 
46 nájemné nebytových prostor neplátci je osvobozeno od DPH  
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2.4.1 Restaurační služby ve Francii 

Odlišná situace než v České republice nastala například ve Francii. Jak podrobně 

analyzuje Ministry of Finance Malta, (2009) a Ministry for the Economy, Industry and 

Employment France (2010), profesní sdružení provozovatelů restaurací uzavřely na jaře 2009 

s vládou dohodou, že výměnou za snížení sazby DPH, sníží ceny svých služeb, konkrétně o 

11,8 % u minimálně sedmi nabízených základních položek, což by mělo způsobit 3,15% pokles 

cen. Dále vytvoří 40 000 nových pracovních míst včetně cca 20 000 míst pro absolventy škol 

v daném oboru a zvýší mzdy stávajícím zaměstnancům. Vláda Francie v souvislosti s touto 

změnou předpokládala snížení příjmů do státní pokladny pro rok 2010 o 2,5 mld. EUR (ale bez 

zohlednění pozitivního efektu na zaměstnanost v sektoru) a v souvislosti se zavedením této 

změny činil pokles příjmů do státního rozpočtu 1,25 mld. EUR. Francie tedy jako první ze 

členských států od 1. 7. 2009 v souladu s příslušnou legislativou Evropské unie provedla přesun 

restauračních a cateringových služeb ze základní sazby DPH ve výši 19,6 % do snížené sazby 

ve výši 5,5 % s výjimkou podávání alkoholických nápojů.47 (OECD, 2010). V září 2009 bylo 

zjištěno, že i přes vysokou míru snížení sazby DPH snížili provozovatelé restaurací ceny pouze 

o 1,35 %. Snížení cen bylo přeneseno na konečné spotřebitele jen v 30% výši. V říjnu 2009 se 

dokonce ceny vyšplhaly na přibližně o 1 % vyšší úroveň než před zavedením tohoto opatření. 

Studie Ministerstva pro řemeslnou výrobu, obchod a cestovní ruch z roku 2012 (Ministére de 

L´Artisanat du Commerce et du Tourisme, 2012) uvádí přesnější výsledky, konkrétně, že ceny 

oproti červenci 2009, kdy byla tato legislativní změna zavedena, do prosince 2009 poklesly o 

1,19 %, do června 2010 o 1,66 % a pokles cen pokračoval až do června 2011, kdy činil 2,09 % 

před prudkým nárůstem cen díky zvýšení sazby daně pro restaurační služby z 5,5 na 7 % 

s účinností od 1. 1. 2012. Z tohoto důvodu na konci trvání uvedené dohody, ke dni 30. 6. 2012 

byl pokles cen od července 2009 pouze 1,28 %. Výsledkem je, že ceny v restauracích a 

kavárnách očištěné o inflaci v roce 2012 jsou vyšší než ceny před čtyřmi lety. Kontroly cen a 

sběr dat v restauracích prováděli v terénu pracovníci Generálního ředitelství pro hospodářskou 

soutěž, spotřebu a podvody (DGCCRF – Direction générale de la consomation et de la 

repression des fraudes). Mimo jiné bylo také zjištěno, že snížení cen se týkalo především větších 

                                                 

47 V roce 2000 až 2011 byly ve Francii aplikovány tři sazby daně, supersnížená ve výši 2,1 %, snížená 

ve výši 5,5 % a základní ve výši 19,6 %, v roce 2012 k nim přibyla další, snížená sazba daně ve výši 

7%, která byla uplatňována na restaurační služby. Od roku 2014 jsou platné čtyři sazby DPH 2,1; 5; 10 

a 20 %, restaurační služby aktuálně podléhají 10% sazbě DPH. 
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restaurací a především provozovatelů řetězců restaurací. V oblasti zaměstnanosti v daném 

sektoru bylo dle odhadů INSEE (Národní institut pro statistiku a ekonomická studia) zjištěno, 

že od července 2009 do července 2011 bylo vytvořeno 48 858 nových pracovních míst. Dále 

od července 2011 do července 2012 přírůstek činil dalších 7 900 zaměstnanců. Co se týče 

nárůstu měsíčních mezd zaměstnanců v sektoru stravování, od července 2009 do července 2011 

byl vyčíslen na 3,9 %, od července 2011 do července 2012 o 2,1 %. Dalším aspektem je nárůst 

investic do modernizace, obnovy a oživení odvětví, tyto jsou však především prováděny 

pomocí investičních úvěrů.  

 

2.4.2 Restaurační služby ve Finsku 

Dalším členským státem, který se rozhodl na vybrané služby s vysokým podílem lidské 

práce uplatňovat sníženou sazbu DPH, bylo Finsko. Ve Finsku došlo k přeřazení restauračních 

služeb ze základní (22%) do snížené (13%)48 sazby daně s účinností od 1. července roku 2010. 

Tomuto předcházel pokles sazby daně u potravin od 1. října 2009 ze 17 % na 12 % (snížená 

sazba daně byla ve Finsku zvýšena od 1. ledna 2010 na 13 %), čímž došlo v očích společnosti 

k nastolení rovných podmínek v oblasti daňového zatížení jak pro obchodníky s potravinami, 

tak pro restaurace.  

Jak uvádí asociace MaRa (2012), před touto legislativní změnou proběhla kampaň, jejímž 

cílem bylo přesvědčit poskytovatele restauračních služeb, aby promítli případné snížení DPH 

do cen pro konečné spotřebitele. Kampaň byla úspěšná a 4 000 restaurací se zavázalo plně 

převést snížení sazby DPH na ceny pro konečné spotřebitele.  

V roce 2010 provedla University College of London a VATT - Vládní ústav pro 

ekonomický výzkum v Helsinkách studii, jejímž cílem, jak uvádí Harju a  Kosonen (2013) bylo 

analyzovat vliv výše daní ze spotřeby, konkrétně daně z přidané hodnoty na ceny a poptávku 

po restauračních službách a změny mezd vypláceným zaměstnancům v daném sektoru. Jako 

výchozí byly nastaveny hodnoty před a po výše uvedené legislativní změně. V této souvislosti 

byly porovnávány ceny jídel v restauracích ve Finsku ve srovnání s cenami hotelových služeb 

ve Finsku, a cenami jídel v Estonsku, Norsku a Švédsku. Pro odhad poptávky a výše mezd 

využili pouze hotely ve Finsku z důvodu omezeného množství dat. Země pro srovnání byly 

vybrány z důvodu podobné kultury a klimatu. Byla využita data z Finské a Estonské daňové 

                                                 
48 Od roku 2013 je snížená sazba daně aplikovaná na restaurace ve Finsku 14%. 
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správy, další data byla získána vlastním vyhledáváním na webových stránkách subjektů, 

popřípadě na základě telefonických dotazů. Vzorek subjektů byl stanoven náhodným výběrem. 

Byly porovnávány ceny konkrétních jídel ve stejných restauracích a ceny ubytování ve stejných 

hotelech před a po snížení sazby DPH (jaro/podzim 2010). Při zpracování studie byla 

k dispozici data za každý měsíc a rok od každé firmy o výši obratu, ceně poskytovaných služeb, 

vynaložených mzdových prostředcích a výši daňové povinnosti. 

Při zpracování výsledků byla využita metoda diference to diference. Výsledkem bylo 

zjištění, že ceny jídel se snížily v průměru o 2,2 % (přičemž plné promítnutí snížení sazby DPH 

by představovala 7,4% snížení cen), třetina všech restaurací snížila své ceny s plným 

promítnutím snížení sazby DPH, velké restaurace snížily ceny více než malé restaurace, na 

konečného spotřebitele se snížení cen promítlo ze dvou třetin. Restaurace, které byly součástí 

řetězců nebo unie MaRa, snížily ceny častěji49, než restaurace, které do řetězců restaurací nebo 

zmíněné unie nepatří. Výzkumem nebylo zjištěno žádné větší zvýšení objemu poskytnutých 

služeb ani nárůst mezd vyplacených zaměstnancům v daném sektoru. Dále nejsou zjištěny 

žádné změny ve velikosti vstupů a výstupů ve střednědobém horizontu v důsledku této reformy. 

Ze studie vyplývá, že aplikace snížené sazby DPH na služby z vysokým podílem lidské 

práce je neefektivní, zejména pro zvýšení zaměstnanosti, což naopak predikovala Rada 

Evropské unie. Výsledky jsou obdobné níže uvedeným výsledkům studie provedené pro 

zhodnocení aplikace snížené sazby daně u kadeřnických služeb ve Finsku. 

2.4.3 Služby holičství a kadeřnictví ve Finsku 

V případě kadeřnických služeb se Finsko účastnilo druhého kola výše uvedeného 

experimentu, kdy od začátku roku 2007 začalo na tyto služby aplikovat sníženou sazbu daně. 

V případě služeb holičství a kadeřnictví, služeb drobných oprav obuvi a jízdních kol k přesunu 

z 22% do snížené 8% sazby daně. Následně byla tato sazba zvýšena na 9 %, v této výši zůstala 

v platnosti do konce roku 2011, kdy byla aplikace snížené sazby daně na tyto služby zrušena a 

od roku 2012 je aplikována opět základní sazba. Ve studii provedené ve Finsku za období 2002 

– 200950, detailní informace viz Kosonen (2013), byla využita data z Finského statistického 

úřadu, Finské daňové správy a Finského spotřebitelského sdružení pro kadeřnické služby. Ve 

výsledcích byla značně patrna různorodost mezi velikostí firmy. Bylo zjištěno, že ceny byly 

sníženy v průměru o 5 – 6 %, přičemž celkový dopad na snížení cen pro konečného spotřebitele 

                                                 
49 40 % respondentů, poskytovatelů těchto restaurací, snížilo ceny v plném rozsahu, odpovídajícím 

snížení sazby daně. 
50 S největším důrazem na využití dat získaná za rok 2009. 
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byl předpokládán ve výši 1,5 % s ohledem na úplné promítnutí snížení sazby daně. Snížení daně 

ze spotřeby nebyla plně promítnuta v ceně, pouze z poloviny. Velké provozovny investovaly 

také do reklamy. Snížení cen se projevilo především u velkých firem, poskytovatelů 

kadeřnických služeb (s větším obratem a větším počtem zaměstnanců). Některé provozovny ale 

nesnížily své ceny vůbec. Rovněž předpokládaný dopad na zaměstnanost nebyl zachován. 

Jelikož snížením sazby daně nedošlo ke zvýšení množství prodávaných služeb, nedošlo ke 

zvýšení zaměstnanosti.51 Nárůst obratu zaznamenaly velké podniky, které snížily ceny. Většina 

provozovatelů kadeřnictví ve Finsku však jsou malé podniky, jelikož příliš ceny nesnížily, 

nezaznamenaly nárůst obratu. V průměru byl tedy vliv na obrat velmi nízký. Ze zjištěných 

závěrů vyplývá, že poptávka po kadeřnických službách ve Finsku paradoxně oproti původním 

předpokladům není příliš elastická.52 Místo toho poskytovatelé těchto služeb, zejména drobní 

provozovatelé, díky této legislativní změně místo snížení cen zvýšili své zisky asi o 15 %.  

2.4.4 Restaurační služby v Belgii 

Přesun restauračních služeb ze základní 21% do snížené 12% sazby daně proběhl 

s účinností od 1. ledna 2010 také v Belgii. Jak uvádí Horeca Vlaanderen53 (2011) v tomto 

důsledku došlo v první polovině roku 2010 ke zvýšení tržeb o 5,84 % ve srovnání a první 

polovinou roku 2009. Dle HOTREC (2013) převedením restauračních služeb do snížené sazby 

daně došlo ke zvýšení pracovních míst o 4,9 % při porovnání roku 2008 a 2011. Investice v roce 

2010 vzrostly ve srovnání s rokem 2009 o 2 %. Dle VAT CLUB54 (2013) celkově snížení DPH 

pro členy asociace Horeca Vlaanderen znamenalo nárůst obratu o 6 % v porovnání prvních tří 

čtvrtletí 2010 se stejným obdobím roku 2009. Zároveň v tomto období došlo ke zvýšení 

pracovních míst o 2 96355. Kromě toho došlo dle Belgického národního úřadu práce k vytvoření 

6 143 nových pracovních míst. Tento nárůst však byl podpořen dotací ze strany státu na mzdy 

dlouhodobě nezaměstnaných. 

První makroekonomickou analýzu zaměřenou na náklady práce v odvětvích s vysokým 

podílem lidské práce56 v Belgii představuje studie „Ekonomická analýza odvětví s vysokým 

                                                 
51 Vzhledem k tomu, že tyto služby jsou náročné na pracovní sílu, očekávalo se zvýšení poptávky po 

pracovní síle, když se zvýší množství těchto poskytovaných služeb. 
52 Pokud je poptávka elastická, rovnovážné množství reaguje na změny v daňové oblasti. 
53 Asociace pohostinství v Belgii. 
54 Londýnský klub čtyřiceti významných společností provozujících hotely, restaurace a další 

gastroslužby, které se snaží propagovat příznivý vliv snížené sazby DPH na zaměstnanost v sektoru. 
55 Zvýšení pracovních míst z 122 132 ve třetím čtvrtletí roku 2009 na 124 825 ve třetím čtvrtletí 2010 

v sektoru pohostinství. 
56 Především restaurační služby. 
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podílem lidské práce“, kterou zpracoval kolektiv autorů57 z holandské univerzity v Leuvenu. 

Autoři také zkoumali dopady snížení DPH u restauračních služeb, které byly analyzovány 

pomocí metody difference-in-difference. Zkoumali průměrnou zaměstnanost v podniku a 

srovnávali s podniky, které nebyli plátci DPH a tím zjistili, zda je změna důsledkem snížení 

sazby DPH místo jiných vlivů. Pro výpočty byly stanoveny čtyři scénáře, které počítaly 

s různým poměrem oficiálně a nelegálně vyplacené mzdy. V některých scénářích bylo také 

počítáno se zavedením elektronických registračních pokladen, jejichž zavedení od roku 2014 

by mohlo být bez dalších kompenzačních opatření příčinou ztráty 16 000 až 24 000 pracovních 

míst. Více Goos, Konings a Breemersch (2013). 

2.4.5 Restaurační a ubytovací služby v Německu 

V Německu je stejně jako v České republice na analyzované služby s vysokým podílem 

lidské práce uplatňována základní sazba daně. Podobně jako česká Asociace hotelů a restaurací, 

německá asociace DEHOGA58, apeluje na vládu, viz DEHOGA (2012a), aby odstranila 

nerovné podmínky při poskytování gastronomických služeb ve srovnání s prodejem potravin a 

především tzv. take-away prodejem.59  

S účinností od 1. ledna 2010 byly v Německu přeřazeny hotelové služby ze základní 19% 

do snížené 7% sazby DPH. Jak uvádí Lomas (2010), podle průzkumu provedeného ve v různých 

typech hotelů v různých lokalitách koncem roku 2009 a počátkem roku 2010, se oproti 

původním předpokladům snížení sazby DPH na snížení cen příliš neprojevilo. Z padesáti 

dotázaných hotelů snížily ceny pouze tři hotely a to velmi minimálně, žádný z hotelů nesnížil 

ceny o celých 12 %. Finanční prostředky, které byly získány touto legislativní změnou, 

provozovatelé hotelových služeb využili na renovace ubytovacích zařízení a akvizice.  

Pozitivnější výsledky této legislativní změny v Německu vykazuje detailnější vědecká 

studie z roku 2012, která vychází z dat získaných za období 2010 a 2011 od 5 194 penzionů a 

hotelů. Jak uvádí DEHOGA ve své tiskové zprávě 12/06 ze dne 29. března 2012 (2012b), studii 

zpracoval Institut pro management a cestovní ruch (IMT) a univerzita aplikovaných věd 

Fachhochschule Westküste pod vedením Prof Dr Bernda Eisensteina. Bylo zjištěno, že díky 

přeřazení ubytovacích služeb ze základní do snížené sazby daně získali jejich poskytovatelé 

téměř 1 mld. EUR, které využili především k investicím, rekonstrukcím a rozšíření jejich 

                                                 
57 Goos, Konings a Breemersch (2013) 

58 Deutcher Hotel-und Gaststättenverband. 
59 Take-away a prodej potravin podléhá snížené sazbě daně. 
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provozoven. Dále během těchto let v důsledku využití takto vzniklých finančních prostředků, 

vzniklo v hotelnictví 11 118 nových pracovních míst (z toho 1 929 míst pro praktikanty). Kromě 

investic hoteliéři snížili průměrné ceny za pokoj o 1,6 % během období vzrůstající poptávky. 

Dále bylo 9,2 mil. EUR investováno do vzdělávání zaměstnanců. Zároveň se pro rok 2012 

hoteliéři zavázali pokračovat v investicích ve předběžné výši 827,5 mil. EUR a vytvořit 6 000 

nových pracovních míst. Dle prezidenta asociace DEHOGA je z výsledků studie jasně patrné, 

že snížení sazeb DPH je skutečným stimulačním plánem pro obnovu turistických destinací v 

Německu.60 

2.4.6 Restaurační a ubytovací služby v Itálii 

Další studie byla zpracována v Itálii, kdy model dle autorů Manente a Zanette (2010) 

uvažoval snížení sazby DPH z 10 na 5 % v italském sektoru hotely a restaurace61. Cílem studie 

bylo zhodnotit fiskální dopady této případné legislativní změny. Analýza byla zaměřena na vliv 

na spotřebu služeb turistického ruchu, investice do daného odvětví, státní rozpočet a 

zaměstnanost. Jednotkou zkoumání byla „turistická noc“. Za tímto účelem sestavili 

multiregionální input-output model. 

Bylo zjištěno, že snížením sazby DPH by se zvýšila spotřeba ubytovacích služeb62 o 3,15 

% a celková spotřeba služeb turistického ruchu o 4,4 %, investice do sektoru by se zvýšily o 

2,17 %. Snížení sazby DPH by přineslo téměř 100 000 nových pracovních míst na plný úvazek. 

Původní ilusorní ztráta inkasa na DPH 2,4 bilion EUR by prostřednictvím následného zvýšení 

základu daně pro DPH a jiné daně díky zvýšené spotřebě, investic a zisku přinesla pozitivní 

efekt, který by snížil ztrátu na DPH na 1,7 bil. EUR. Cena pro konečného spotřebitele by se 

snížila pouze o 2,67 až 2,97 %. Po zohlednění všech pozitivních i negativních dopadů by 

konečná ztráta pro státní rozpočet představovala 616 mil. EUR.  

Dále byla snížená sazba daně na restaurační služby aplikována např. ve Velké Británii, 

Irsku a Švédsku. 

2.4.7 Shrnutí problematiky a nástin dalšího vývoje v analyzované problematice 

O přetrvávající aktuálnosti tématu sazeb daně z přidané hodnoty vypovídají rovněž dvě 

veřejné diskuze, které na dané téma vyhlásila Evropská komise. 

                                                 
60 Více o vlivu nepřímého zdanění na investice z pohledu německých nadnárodních společností viz 

Buettner and Wamser (2009). 
61 Na ubytovací a restaurační služby je v Itálii stále aplikována 10% sazba daně. 
62 Počet turistických nocí. 
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Nejprve byla v roce 2010 vyhlášena diskuze pod názvem „Zelená kniha o budoucnosti 

DPH. Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH.“ a následně v roce 2012 diskuze 

„Revize stávajících právních předpisů týkajících se snížených sazeb DPH”. Účelem těchto 

veřejných konzultací bylo dle European Commission (2012) sbírat relevantní názory, důkazy a 

doporučení široké veřejnosti, zejména z řad odborníků s cílem pomoci Evropské komisi rozvíjet 

reflexi v této oblasti. Z výsledků uvedených diskuzí, obdobně jako z výsledků CE study z roku 

2007, vyplynulo doporučení pro členské státy k aplikaci snížených sazeb DPH u vybraných 

komodit a služeb, včetně služeb s vysokým podílem lidské práce, které jsou určeny pro místní 

trh, více Copenhagen Economics (2007).  

Stálou aktuálnost pro Českou republiku podtrhuje tisková zpráva AHR ČR (2013a) ze 

dne 15. října 2013, ve které vyzvala politiky před volbami k větší podpoře cestovního ruchu, 

uvedla řadu konkrétních návrhů, mezi které mimo jiné patří převedení pokrmů v restauracích 

do snížené sazby DPH. Na tuto tiskovou zprávu reagovalo několik politických stran, více viz 

AHR ČR (2013b), z jejich následných reakcí vyplývá ochota o podnětech a návrzích AHR ČR 

jednat. Informace o připravovaných jednáních s představiteli Ministerstva financí nové vlády 

viz AHR ČR (2014a) a další jednání, která vyústila v opětovné podání návrhu na změnu zákona 

o DPH, viz AHR ČR (2014b). 

V souladu s posledním vývojem státních rozpočtů, trendy ve zvyšování sazeb daně v EU 

a výsledky analýz provedených v jiných členských státech prozatím nevyplývá zcela jasný 

závěr, zda doporučit aplikaci snížených sazeb daně u uvedených služeb v České republice. 

Z výsledků výše uvedených studií vyplývá, že skutečný efekt aplikace snížených sazeb daně 

není ve srovnání s teoretickými předpoklady prezentovanými v CE study zcela jednoznačný. 

Nutno však zdůraznit, že CE study byla zpracována v roce 2007, přičemž především vychází 

s výsledků experimentů provedených v letech 2000 – 2003. Ostatní zmíněné studie reflektují 

po krizový vývoj od roku 2010, kdy na dané služby zpravidla začala být snížená sazba daně 

uplatňována. Přes snížení daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty se u poskytovatelů 

těchto služeb projevila menší ochota snižovat ceny a zaměstnávat další pracovníky. Nicméně, 

jak uvádí Charlet a Owens (2010), řada členských států za účelem podpory podnikání, zamezení 

bankrotů a udržení zaměstnanosti nízce kvalifikovaných pracovníků snížené sazby daně u 

uvedených služeb aplikuje. 

Z výše uvedených důvodů a pro stálou aktuálnost tématu pro členské státy EU i pro 

Českou republiku se autorka rozhodla na danou oblast zaměřit a provést analýzu v podmínkách 

České republiky, konkrétně u poskytovatelů vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce 
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v Moravskoslezském kraji. Data pro analýzu byla získána prostřednictvím dotazníkového 

průzkumu mezi poskytovateli uvedených služeb. Pro zpracování výsledků byly využity 

matematicko-statistické metody, jejichž přehled je uveden v následující kapitole. 

V závěru byla provedena rekapitulace porovnání zjištěných výsledků provedeného 

výzkumu se závěry vybraných studií v dané oblasti CE study z roku 2007, studií provedenou 

týmem Univerzity Karlovy a AHR ČR v roce 2009 a dále studiemi provedenými za rok 2010 a 

letech následujících ve Francii, Finsku, Belgii, Velké Británii, Irsku, Švédsku, Německu a Itálii.  
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3 Metody aplikované při zpracování doktorské dizertační práce 

 Pro zpracování doktorské dizertační práce byly využity metody analýzy, syntézy, 

deskripce, komparace, popisné statistiky, testování hypotéz, analýza rozptylu ANOVA, 

korelační a regresní analýza. Stěžejní data byla získána prostřednictvím dotazníkového 

průzkumu provedeného mezi poskytovateli vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce 

v Moravskoslezském kraji. 

Při zpracování dizertační práce byla rovněž využita data Českého statistického úřadu, 

Generálního finančního ředitelství, Evropské komise, statistických úřadů a daňových správ 

Itálie, Francie a Německa, Finska a dalších členských států. 

Metodou komparace byly porovnány zpracované výsledky s výsledky studie CE study, 

AHR ČR a studiemi provedených na dané téma v jiných členských státech. 

Vysvětlení pojmů souvisejících s výzkumem popisuje např. Reichel (2009) nebo Sebera 

(2012). Metodologie výzkumu, jako teorie metody, srovnává výzkumné postupy a jejich 

výsledky. Vytváří strategie, jak dojít k vysvětlení určitých jevů nebo ověření předpokladů. 

Metodika představuje konkrétní návod, jak využít konkrétní výzkumný nástroj (např. dotazník). 

Metoda je postup, kterým se postupně realizuje daný úkol související s výzkumem a s realizací 

výzkumného cíle. 

Jak uvádí Pecáková (2008, s. 15), „Základním krokem jakéhokoliv výzkumu je 

formulování zkoumaného problému a stanovení cíle výzkumu. Cílem může být pouhé zjištění 

fakt a popis situace, formulování a ověřování určitých hypotéz a teoretické zobecnění zjištěných 

skutečností, praktická doporučení ze zjištění plynoucí či předvídání dalšího možného vývoje a 

konstrukce prognóz.“ 

Mezi základní rysy výzkumu patří podle Sebera (2012) jeho systematičnost, hypotézy 

jsou odvozovány z dosavadních teorii,  obecným cílem je zvyšování znalostí z dané oblasti. 

Strategie sociálního výzkumu lze rozdělit na dva základní přístupy, kvantitativní a kvalitativní. 

Dle Reichel (2009) kvantitativní přístup předpokládá, že zkoumané skutečnosti jsou měřitelné. 

Informace je poté analyzovány statistickými metodami za účelem ověření platnosti výskytu 

určitých charakteristik nebo jejich vzájemných vztazích a následně interpretovány. Kvalitativní 

přístupy nepracují s měřitelnými charakteristikami a z tohoto důvodu nebývají snadno 

reprodukovatelné. Pomocí kvalitativního přístupu však lze najít hlubší porozumění 

zkoumaných sociálních problémů a souvislostí sledovaných jevů. Jak uvádí Pecáková (2008), 



 40  

 

k řešení výzkumného problému je nejvhodnější provést kombinaci metod kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu. 

V rámci výzkumu jsou shromažďovány údaje neboli data. Data pro účely výzkumu lze 

rozdělit na primární a sekundární. V případě primárních dat se jedná o data získaná v průběhu 

výzkumu aktuálním šetřením mezi respondenty. Zatímco sekundární data sice již byla zjištěna 

a jsou k dispozici, ale nemusí zcela vyhovovat výzkumnému účelu. 

3.1 Dotazníkový průzkum 

Primární data lze pořídit pomocí dotazníkového šetření. Problematikou navržení 

dotazníku se podrobně zabývá např. Řezanková (2011). V souladu s cíli výzkumu jsou 

formulovány otázky, které budou zařazeny do dotazníku. V této souvislosti se zkoumá, zda jsou 

určité informace dosažitelné. Dosažitelnost informací lze posoudit formou 

nestandardizovaného rozhovoru na malém výběru. Poté se přesně naformulují dotazy pro 

respondenty. Otázky, které jsou zaměřené na vlastní problém, se nazývají meritorní. Dále může 

dotazník obsahovat pomocné a kontrolní otázky. Další skupinou otázek jsou otázky analytické, 

tzn. třídicí a identifikační. Kromě uzavřených otázek, u kterých jsou nabízeny varianty 

odpovědi, může dotazník obsahovat otázky otevřené. U otevřených otázek se škála hodnot 

vytváří až na základě odpovědí respondentů. Sled otázek v dotazníku by měl být logický. Při 

vytváření dotazníku je nezbytná jeho vhodná grafická úprava.  

Podle Řezanková (2011), možné odpovědi z dotazníků představují škálu hodnot. Pro 

účely popisu a analýzy údajů, z hlediska možností sledování vztahů mezi hodnotami jsou škály 

hodnot rozlišovány na: 

- nominální – u jejichž hodnot lze pouze určit, že jsou různé, ale nelze určit jejich 

pořadí, 

- ordinální – u jejichž hodnot lze stanovit pořadí, ale nelze určit o kolik je jedna 

hodnota větší, či menší než druhá, 

- intervalové – u jejichž hodnot lze určit, o kolik je jedna hodnota větší či menší než 

druhá, 

- poměrové -  u jejichž hodnot lze určit, o kolik i kolikrát je jedna hodnota větší než 

druhá.  

Intervalové a poměrové škály patří mezi škály číselné, kvantitativní.  
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Jak tvrdí Řezanková (2011), cílem otázky je zjistit hodnotu určitého statistického znaku 

neboli proměnné. Každá odpověď respondenta musí být zaznamenána do samostatné 

proměnné. Proměnné jsou rozlišovány podle typu škály na: 

- nominální - např. typ poskytované služby, druh výrobku, 

- ordinální (pořadové) – např. stupeň důležitosti určitého faktoru, stupeň spokojenosti, 

- kvantitativní 

- intervalové – např. počet zaměstnanců (mohou nabýt hodnoty nula), 

- poměrové – např. počet společníků s.r.o. (nabývají hodnot větších než nula). 

Stanovení vzorku respondentů 

Jak uvádí Ashenfelter, Levine a Zimmerman (2003), základní soubor neboli populace 

tvoří soubor všech věcí (např. lidí nebo firem), které by měly být vzaty při výzkumu v úvahu. 

Kritickou charakteristikou populace je, že obsahuje všechny prvky zájmu. Může být i 

nekonečné velikosti. Vzorek je podmnožina základního souboru vybraná k analýze.63 Velikost 

a struktura vzorku pro dotazníkový průzkum musí být stanovena takovým způsobem, aby byla 

zajištěna relevantnost dat. Jedná se o stanovení počtu respondentů, od kterých budou získána 

data z vyplněného dotazníku.64 Aby byla získaná data dostatečně reprezentativní – přesná a 

spolehlivá, je v případech, kdy je výzkum prováděn u institucí v rámci oblasti (region), dle 

Sudman (1976) doporučena velikost vzorku 200 - 500.  

  

                                                 
63 Metodami sběru dat a stanovením vzorku respondentů se podrobně zabývají také např. Buglear 

(2012), Morris (2012), Newbold, Carlson and Thorne (2013) nebo Pecáková (2008). 
64 Počet poskytovatelů konkrétních služeb lze zjistit např. od Českého statistického úřadu. 
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V případě splnění podmínek Moivre-Laplaceovy věty o konvergenci binomického 

rozdělení k normálnímu určeného vztahem (3.1) bude zajištěna dostatečná statistická 

věrohodnost pro analýzu nejen za celý soubor jako celek, ale i jednotlivé podskupiny.65  

 

9>)1( PPn          (3.1) 

kde P je relativní zastoupení sledovaného jevu v rámci vzorku o velikosti n66.  

Jak doporučuje např. Newbold, Carlson, Thorne (2013), za hodnotu P do vztahu (3.1) 

bude dosazena hodnota 0,5, jelikož vhodnost aproximace je tím lepší, čím více se parametr P 

blíží 0,5.  

n 0,5 (1 - 0,5) > 9, 

 

36>n . 

 

Z výpočtu vyplývá, že počet respondentů u podskupin musí být pro zajištění relevantnosti 

výsledků nejméně 36.  

Při splnění těchto podmínek lze využít pro testování hypotéz metody uvedené 

v podkapitole 3.2. 

3.2 Matematicko – statistické metody 

Pro detailnější zpracování dat získaných z dotazníkového průzkumu byly prostřednictvím 

software IBM SPSS67 využity následující matematicko-statistické metody.  

                                                 
65 Moivre-Laplaceova věta říká, že při dostatečném počtu nezávislých pokusů konverguje binomické 

rozdělení k distribuční funkci rozdělení normálního. Nejvíce používané a nejdůležitější 

pravděpodobnostní rozdělení je normální (Gaussovo) rozdělení. Křivka tohoto rozdělení je 

symetrická, má tvar zvonu, v místě střední hodnoty µ se nachází její extrém. Okolí střední hodnoty 

se vyznačuje největší hustotou pravděpodobnosti výskytu naměřených hodnot. Hodnota rozptylu 

𝜎2 má vliv na strmost této křivky. Většina náhodných jevů v přírodě vykazuje normální rozdělení. 

Jak uvádí Hindls a kol. (2007), Barrow (1988) nebo Jacques (2013), přestože je binomické rozdělení 

obecně asymetrické, s růstem vzorku n nebo přibližováním P k hodnotě 0,5 se stává postupně 

symetričtějším. Variabilita pro hodnotu 0,5 dosahuje maxima. Pokud je podmínka splněna pro 

hodnotu 0,5; je splněna i pro ostatní hodnoty a rozdělení je již symetrické. Zároveň musí být splněna 

podmínka, že odhad rozptylu binomického rozdělení je větší než 9. Pak lze nahradit binomické 

rozdělení aproximovat normálním rozdělením. 
66 n je počet nezávislých veličin, v daném případě počet respondentů v podskupinách základního 

souboru. Účelem tohoto výpočtu je tedy zjistit dostatečný počet respondentů v podskupinách pro 

zajištění hodnověrnosti analýzy. 
67 IBM Statistical Package for Social Sciences. 
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3.2.1 Testování hypotéz 

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, při zpracování dizertační práce bylo stanoveno 

několik hypotéz, které jsou založeny na předpokladu, že výsledky dotazníkového průzkumu 

v rámci Moravskoslezského kraje by měly odpovídat výsledkům výše uvedených studií. Jedná 

se především o oblast vzniku volných finančních prostředků díky uvedené legislativní změně 

včetně jejich využití, změnu daňové povinnosti, cenové politice provozovatelů uvedených 

služeb, vlivu na změnu poptávky. Dále bude provedena analýza vlivu předmětu podnikání, 

počtu zaměstnanců, velikosti obratu a další ukazatele viz kapitola 4.2 a 4.3. 

Data, na základě nichž budou hypotézy testovány, budou získána náhodným výběrem. 

Testováním hypotéz podrobně rozebírají např. Barrow (1988) a Cipra (2008). Při testování 

hypotéz je na počátku stanovena nulová a alternativní hypotéza, tyto hypotézy představují dvě 

odlišná, proti sobě kladená tvrzení. Podstatou nulové hypotézy H0 je tvrzení, které má být 

testováno. Efekt, číselná hodnota odpovídající porovnání ve statistické analýze, je nulový. 

Nulová hypotéza pro obecný srovnávací test představuje stav, kdy střední hodnoty všech 

testovaných skupin jsou si rovny: 

𝐻𝑜: 𝜇1 =  𝜇2 =  𝜇3 =  𝜇4 =  … =  𝜇𝑘.                                      (3.2) 

kde 𝜇𝑖  je střední hodnota i-té skupiny a k je počet srovnávaných skupin. 

Pokud k = 2, jedná se o dvouvýběrový test, pro k > 2 musí být použita vícevýběrová 

metoda např. ANOVA. 

Tzv. jednovýběrový t-test se používá, pokud srovnáváme jednu skupinu dat s konstantou, 

která představuje očekávanou střední hodnotu daného znaku. 

Oproti tomu alternativní hypotéza HA zahrnuje zbývající tvrzení zájmu a je založena na 

tvrzení, že všechny střední hodnoty všech skupin si rovny nejsou. Efekt není nulový (Cipra, 

2008). 

𝐻𝐴: 𝜇1 ≠  𝜇2 ≠  𝜇3 ≠  𝜇4 ≠  … ≠  𝜇𝑘.                                    (3.3) 

Uvedený zápis (3.3) je symbolický, nevyjadřuje skutečnou matematickou nerovnost. 

K zamítnutí H0 ve prospěch HA postačí, pokud nerovnost bude prokázána alespoň pro jednu 

dvojici středních hodnot.  

Po stanovení hypotéz následuje statistický test neboli test významnosti, kterým je 

prověřována platnost nulové hypotézy. Ze získaných dat bude sestavena testová statistika 

(testové kritérium), která bude mít při platnosti nulové hypotézy známé pravděpodobnostní 
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rozdělení (Studentovo nebo Fischerovo). Testové kritérium bude porovnáváno s kritickou 

hodnotou tohoto rozdělení. Kritické hodnoty jsou hodnoty testového kritéria na rozhraní oboru 

přijetí (nulové hypotézy) a kritického oboru (W). Kritický obor testu vyjadřuje nerovnost, na 

jejímž základě zamítáme nulovou hypotézu. Jedná se o část definičního oboru dané statistiky, 

pro jejíž hodnoty platí, že pravděpodobnost jejich výskytu je menší než hladina významnosti α.  

Kritický obor bude volbou kritické hodnoty nastaven tak, aby tzv. chyba prvního druhu 

spočívající v zamítnutí H0, přestože H0 platí, mohla nastat jen s předem zvolenou malou 

pravděpodobností, hladinou významnosti α. Hladina významnosti se obvykle volí 5%.68  Síla 

testu, spolehlivost odhadu (1 −  𝛼), která představuje doplněk pravděpodobnosti chyby 

druhého druhu do jedné (tj. pravděpodobnost zamítnutí H0, když H0 neplatí) pak bývá 95%. 

V případě provedení statistického testu pomocí kritického oboru lze na základě 

vzájemného vztahu testovacího kritéria 𝑇(𝑋) a kritické hodnoty 𝑊 při dané hladině 

významnosti ∝ dospět pouze ke dvěma závěrům: 

 hypotéza H0  je zamítnuta ve prospěch hypotézy HA (sledovaná hodnota leží v kritickém 

oboru W) nebo 

 hypotéza H0 zamítnuta není (sledovaná hodnota neleží v kritickém oboru W). 

V dizertační práci bude prováděn statistický test pomocí p-hodnoty. Těmito statistickými 

testy se zabývají např. Newbold, Carlson and Thorne (2013) a používají se zejména 

v počítačových statistických programech. V tomto typu testu nahrazuje p-hodnota hodnotu 

testového kritéria a kritickou hodnotu, p-hodnota je maximální hladina významnosti, při které 

bychom ještě příslušnou nulovou hypotézu nezamítli a na druhé straně minimální hladina 

významnosti, při které bychom ještě tuto nulovou hypotézu zamítli. Čím je menší, tím je nulová 

hypotéza méně přijatelná. Pro zamítnutí nulové hypotézy tedy platí, že 𝑝 ≤ 𝛼.  

Testování hypotéz lze provádět mnoha způsoby. V dvouvýběrových testech střední 

hodnoty se používá Studentův t-test. Pro srovnání více skupin bude využit F-test (Fisherův test) 

a metoda ANOVA (Analysis of Variance). Touto metodou se zabývají také např. Barrow 

(1985), Buglear (2012), Cipra (1998), Marek (2007) nebo Morris (2012). 

  

                                                 
68 α= 0,05. 
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F-test bude využit rovněž v rámci regresní analýzy, kdy výsledky tohoto testu budou 

využity při výpočtu analýzy rozptylu – metoda ANOVA Odhad koeficientů regresní funkce 

bude proveden metodou nejmenších čtverců.  

V případě heteroskedasticity69 se používá upravený t-test. V případě, že hodnoty v obou 

skupinách jsou vzájemně jednoznačně přiřazeny, se používá tzv. párový t-test. Upravené vztahy 

pro výpočet testových kritérií těchto speciálních případů lze najít v literatuře např. Newbold, 

Carlson and Thorne (2013), Pecáková (2008) nebo Hindls a kol. (2007). 

Pomocí dvouvýběrového t-testu jsou porovnávány rozdíly průměrů hodnot ve dvou 

základních souborech, ze kterých byly pořízeny náhodné výběry.  

V případě, že známe rozptyly v daných souborech, je testové kritérium t pro 

dvouvýběrový t-test je definováno vztahem 

 

𝑡 =  
𝑥1̅̅̅̅ −𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

,                                 (3.4) 

kde 𝑥1 a 𝑥2 jsou výběrové průměry, 𝑠1 a 𝑠2 jsou výběrové směrodatné odchylky (rozptyly) a 𝑛1 

a 𝑛2 jsou náhodné výběry. 

Jako kritické hodnoty jsou zvoleny kvantily tohoto rozdělení, tj. tα/2 a t1-α/2 u dvoustranné 

alternativy, a tα a t1-α u jednostranné alternativy.  

Testové kritérium t má za předpokladu platnosti nulové hypotézy normované normální 

rozdělení. Pokud hodnota testového kritéria převyšuje kritickou hodnotu, zamítáme nulovou 

hypotézu a považujeme alternativní hypotézu za prokázanou na zvolené 5% hladině 

významnosti. Podrobněji Hindls a kol. (2007). 

K ověření u analýzy rozptylu (srovnání středních hodnot více než dvou skupin) je použito 

testovací kritérium 𝐹 určené vztahem 

 

𝐹 =  
𝑆𝐵

𝑘−1
𝑆𝑊
𝑛−𝑘

,                                                      (3.5) 

 

kde SB je meziskupinový součet čtverců a SW je celkový součet čtverců, n-k je počet stupňů 

volnosti pro všechny výběry a k-1 je počet stupňů volnosti pro meziskupinový součet čtverců.  

                                                 
69 Rozptyl je závislý na parametru. 
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Při platnosti hypotézy 𝐻𝑜 má tato statistika F-rozdělení s (k-1) a (n-1) stupni volnosti. 

Nerovnost F > Fp (k-1; n-1), kde Fp  značí kvantil F-rozdělení, vymezuje kritický obor. 

Hypotéza o rovnosti středních hodnot bude zamítnuta na hladině významnosti α, bude-li se 

vypočtená hodnota statistiky F nacházet v kritickém oboru. Nulová hypotéza bude tedy přijata 

za podmínky, pokud F < Fp (k-1; n-1), kde k udává počet tříd (skupin) a n četnost ve skupině. 

Hypotéza je dle doporučení uvedené odborné literatury testována na 5% hladině významnosti 

α. 

Při testování hypotéz je možno nejdříve provést vizualizaci např. pomocí grafu nebo 

histogramu (např. struktura zkoumaného vzorku dle jednotlivých služeb (populace)), bodový, 

sloupcový nebo krabicový – krabička s vousy. Dále zobrazení v tabulce, popř. výpočet 

základních číselných charakteristik jednotlivých výběrů. Zpravidla v tabulce, která bude 

obsahovat tyto údaje: výběr dle faktoru, počet, součet, průměr a rozptyl. 

Výsledky se uvádějí do tabulky jednofaktorová ANOVA (jednofaktorová analýza 

rozptylu) s těmito údaji: Zdroj variability (v rozdělení na skupinový faktor, reziduální a 

celkový); (meziskupinový součet čtverců – mezi třídami, reziduální součet čtverců – uvnitř tříd, 

celkový), součet čtverců SS, počet stupňů volnosti Df, rozptyl (průměrný součet čtverců), F-

poměr, p-hodnota (Sig - signifikance neboli hladina významnosti).  

 Grafy mohou pomoci identifikovat odlehlé hodnoty nebo výrazné porušení normality 

rozdělení testovaných znaků. Odlehlé hodnoty mohou způsobit selhání analýzy rozptylu. 

V těchto případech se použije se raději Wilcoxonův nebo Kruskallův-Wallisův test, což jsou 

neparametrické obdoby t-testu a F-testu, které nejsou tolik citlivé na porušení normality.  

V případě porušení homoskedasticity (shodného rozptylu srovnávaných skupin) 

používáme rovněž speciální testy např. t-test pro nerovnost rozptylů nebo tzv. Welchův test70 

jako náhradu ANOVA.  

Výše uvedenými testy budou následně vyhodnoceny výsledky dotazníkového průzkumu, 

např. bude testována stanovená hypotéza, že výše obchodní přirážky nemá podstatný vliv na 

snížení ceny poskytovaných služeb jejich provozovateli v případě přeřazení vybraných služeb 

ze základní do snížené sazby daně, která by způsobila snížení daně na výstupu a s tím spojeného 

snížení daňové povinnosti poskytovatelů těchto služeb (zamítnutí hypotézy o shodě středních 

hodnot). 

                                                 
70 Welchův test je obdobou Studentova t-testu, je využíván, když mají soubory různé rozptyly a různé 

velikosti. Více o postupu při použití Welchova testu viz IBM Software Group (2013, s. 1 330). 
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3.2.2 Korelační a regresní analýza 

 V rámci doktorské dizertační práce byla analyzována závislost vybraných veličin. Jak 

uvádí Pecáková (2008, s. 88), „Cílem měření intenzity závislosti je získání představy o tom, do 

jaké míry lze z chování jedné proměnné usuzovat na chování druhé proměnné“. 

Pro analýzu závislostí byly vybrány tyto veličiny: změna daňové povinnosti, změna 

poptávky, změna ceny. Pro hlubší analýzu byly porovnávány také např. vlivy předmětu 

podnikání, umístění provozovny, počtu zaměstnanců, výše tržeb a nákladů.  

 Ke zjišťování míry závislosti náhodných dat budou také využity metody jednorozměrné 

a vícerozměrné regresní analýzy a korelační analýzy. 

 Korelační analýza by měla předcházet analýze regresní, měří sílu vzájemného vztahu, 

závislosti mezi dvěma veličinami. Míru vzájemné lineární závislosti vyjadřuje korelační 

koeficient 𝑟𝑥𝑦, který může nabývat hodnot −1 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1. 

 Pomocí regresní analýzy je analyzován vztah mezi jednou závislou (vysvětlovanou) 

proměnnou Y a několika nezávislými (vysvětlujícími) proměnnými xi. Cílem je vysvětlit změny 

hodnot jedné proměnné změnami hodnot jiných proměnných. Závislá proměnná je spojena 

s nezávislými proměnnými regresní funkcí, která obsahuje několik neznámých parametrů. 

Regresní analýza se využívá pro popis závislostí mezi proměnnými, pro predikci nenaměřených 

hodnot a při nahrazování chybějících hodnot proměnné Y. Více o aplikaci metod regresní a 

korelační analýzy např. (Buglear, 2012), (Morris, 2012) a (Newbold, Carlson and Thorne, 

2013). 

V souvislosti s prováděním regresní analýzy byla pomocí software IBM SPSS pro 

optimalizaci modelu rovněž použita metoda Stepwise, která patří mezi metody krokové regrese. 

Jedná se o kombinaci metody Forward entry (vzestupného výběru) a Backward elimination 

(sestupného výběru). Jejím cílem je nalezení nejlepšího modelu. Proměnné jsou vkládány do 

regresního modelu postupně, v každém modelu je o jednu nezávisle proměnnou více. Výpočet 

je prováděn pouze s proměnnými, které mají statisticky významný vztah se závislou 

proměnnou.  Pokud rovnice již obsahuje nezávislé proměnné, pak je proměnná s největší 

pravděpodobností F hodnoty odstraněna, pokud je tato hodnota větší než POUT71. Následně je 

rovnice přepočítána bez této proměnné a proces se opakuje, dokud je možno odstranit další 

nezávisle proměnné. Poté je do rovnice vložena nezávisle proměnná s nejmenší 

                                                 
71 Kritérium POUT představuje pravděpodobnost odstranění F, toto kritérium má výchozí hodnotu 0,01. 
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pravděpodobností F hodnoty, za předpokladu, že je tato hodnota menší než PIN72. Znovu jsou 

všechny proměnné posuzovány, zda mohou být vyloučeny. Tento proces pokračuje, dokud je 

možnost odstranit z rovnice nějaké proměnné a dokud nejsou žádné proměnné způsobilé pro 

vstup nebo dokud není dosaženo maximálního počtu kroků. Detailní postup lze nalézt 

v manuálu software IBM SPSS (IBM Software group, 2013). 

3.2.3 Postup výpočtu změny daňové povinnosti respondentů 

 

 Data poskytnutá Generálním finančním ředitelstvím obsahují údaje o daňové povinnosti 

poskytovatelů analyzovaných služeb celkem za jednotlivé kalendářní roky, nikoliv však již v 

členění dle jednotlivých zdaňovacích období. Jak již bylo uvedeno, respondenti poskytovali 

data za poslední zdaňovací období roku 2010 (měsíc nebo čtvrtletí podle typu plátce).  

Pro srovnatelnost údajů bude v kapitole 5 této práce proveden přepočet dat z 

dotazníkového průzkumu na roční data. Skutečná a předpokládaná daňová povinnost každého 

respondenta za uvedené zdaňovací období bude nejdříve násobena počtem daňových přiznání, 

které daný plátce podá za rok (čtyři v případě čtvrtletního a dvanáct v případě měsíčního plátce). 

Následně bude vypočtena průměrná skutečná a předpokládaná daňová povinnost respondentů 

dle jednotlivých kategorií. Zjištěná průměrná skutečná a předpokládaná daňová povinnost bude 

násobena počtem respondentů v každé kategorii. Tím bude zjištěna přepočtená celková 

skutečná a předpokládaná daňová povinnost respondentů v roce provádění dotazníkového 

průzkumu (2010). 

Změna daňové povinnosti v roce dotazníkového průzkumu (2010) bude vypočtena jako 

poměr přepočtené odhadované a přepočtené skutečné roční daňové povinnosti všech 

respondentů podle vzorce 

 

∆𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0 =
𝛴 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0

𝑒

𝛴 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0
𝑟,                                             (3.6) 

kde ∆𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0 je přepočtená (průměrná) roční změna daňové povinnosti respondentů v roce 

provádění dotazníkového průzkumu (koeficient), 𝛴 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0
𝑒 je součet odhadované daňové 

povinnosti všech respondentů v roce provádění dotazníkového průzkumu, 𝛴 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0
𝑟 je 

                                                 
72 Kritérium PIN představuje pravděpodobnost vstupu F, toto kritérium má výchozí hodnotu 0,05. 
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součet přepočtené skutečné daňové povinnosti respondentů v roce provádění dotazníkového 

průzkumu. 

3.2.4 Postup výpočtu změny daňové povinnosti (potenciálního inkasa DPH 

Moravskoslezského Regionu a České republiky) 

Poté budou data o skutečně vykázané roční daňové povinnosti (potenciálního inkasa 

DPH) za celý Moravskoslezský kraj (ČR) získaná od Generálního finančního ředitelství 

násobena koeficientem (změnou daňové povinnosti) vypočteným dle vzorce (3.6) v každém 

roce. Stejný koeficient bude využit proto, že vzhledem k přetrvávající globální ekonomické 

krizi není v analyzovaných obdobích předpokládána výrazná změna v chování respondentů 

nebo jejich zákazníků. Jelikož sazby DPH byly v jednotlivých analyzovaných zdaňovacích 

obdobích rozdílné, pro zohlednění bude přepočtená daňová povinnost každého analyzovaného 

roku, kde 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑥
𝑒 ) byla vypočtena podle rovnice 

𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑥
𝑒 ) = ∆𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0  ∙ 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)𝑥. (

𝑉𝐴𝑇(𝑅𝑥
𝑠 )−𝑉𝐴𝑇(𝑅𝑥

𝑟)

𝑉𝐴𝑇(𝑅0
𝑠)− 𝑉𝐴𝑇(𝑅0

𝑟)
), 

kde 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑥
𝑒 ) je přepočtená předpokládaná daňová povinnost analyzovaného roku, ∆𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0 

je přepočtená (průměrná) roční změna (skutečné) daňové povinnosti respondentů v roce 

provádění dotazníkového průzkumu (koeficient), 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)𝑥 je skutečná daňová povinnost v 

analyzovaném roce,  𝑉𝐴𝑇(𝑅𝑥
𝑠) je výše základní sazby DPH analyzovaného roku, 𝑉𝐴𝑇(𝑅𝑥

𝑟) je 

snížená sazba DPH analyzovaného roku, 𝑉𝐴𝑇(𝑅0
𝑠) je základní sazba DPH v roce, kdy byl 

proveden dotazníkový průzkum, 𝑉𝐴𝑇(𝑅0
𝑟) je výše snížené sazby DPH v roce, kdy byl proveden 

dotazníkový průzkum. 

 Potenciální změna daňové povinnosti (inkasa DPH) jednotlivých let byla vypočtena 

podle rovnice 

∆𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑥
𝑒 ) = 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)𝑥 − 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑥

𝑒 ),  

kde ∆𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑥
𝑒 ) je změna daňové povinnosti poskytovatelů služeb (inkasa DPH) 

v analyzovaném roce,  𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)𝑥 je skutečná daňová povinnost (inkaso DPH) v analyzovaném 

roce, 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑥
𝑒 ) přepočtená předpokládaná daňová povinnost (inkaso DPH) analyzovaného 

roku.  

 

(3.7) 

(3.8) 
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Postupy pro zpracování a analýzu dat pomocí matematicko-statistických metod se ve 

svých publikacích také zabývají např. Anderson, Sweeney, and Williams (2011), Ashenfelter, 

Levine, and Zimmerman (2003) a Jacques (2013) nebo Newbold, Carlson, a Thorne (2013).  

 Pro zpracování dat pro využití daných metod jsou v dizertační práci využity zejména 

software IBM SPSS a Microsoft Excel.  
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4 Posouzení postojů poskytovatelů služeb s vysokým podílem 

lidské práce k potenciální změně sazeb DPH v rámci 

Moravskoslezského kraje 

Tato část obsahuje posouzení postojů poskytovatelů vybraných služeb s vysokým 

podílem lidské práce (restauračních služeb, kadeřnických služeb, služby opraven obuvi a 

koženého zboží a opraven jízdních kol) k případné legislativní změně, přesunu těchto služeb ze 

základní do snížené sazby DPH ve vztahu v tomto důsledku vzniklým volným finančním 

prostředkům.  

4.1 Dotazníkový průzkum 

 Odpovědi respondentů obsahují data za poslední zdaňovací období roku 2010 a byly 

získány prostřednictvím dotazníkového průzkumu, který byl proveden v letech 2011 a 2012 

v Moravskoslezském kraji.  

4.1.1 Stanovení vzorku respondentů 

Teorii stanovení struktury a velikosti základního souboru pro dotazníkový průzkum při 

zajištění relevantnosti dat podrobně popisuje kapitola 3.1. V souladu s uvedenými pravidly bylo 

původně naplánováno získat data od 250 respondentů. S využitím dat získaných z Českého 

statistického úřadu byl stanoven rozsah velikosti podsouborů výzkumu – tj. provozovatelé 

restauračních služeb, holičství a kadeřnictví, opraven obuvi a opraven jízdních kol. Při 

zohlednění počtu poskytovatelů služeb je určen počet respondentů za každou skupinu 

základního souboru, jak ilustruje Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Propočty ke stanovení velikosti vzorku respondentů včetně podskupin 

Předmět činnosti Počet 

provozovatelů 

v MS kraji 

Struktura 

respondentů (%) 

Počet respondentů 

(ks) 

Restaurační služby  8 658 64.27  161 

Holičství a kadeřnictví  4 515 33.51  84 

Opravny obuvi  122 0.91  2 

Opravny jízdních kol  177 1.31  3 

Celkem základní soubor 13 472 100  250 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z Českého statistického úřadu. 
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Záměrem bylo analyzovat data nejen za soubor jako celek, ale i za jeho jednotlivé 

podskupiny. Z tohoto důvodu došlo k rozšíření počtu respondentů u kategorií provozovatelů 

opraven obuvi a opraven jízdních kol, neboť data získaná od 2, resp. 3 respondentů nejsou 

statisticky věrohodná.  

Pokud se počet respondentů u skupin opravny obuvi a opravny kol rozšíří na 36, jak lze 

aplikací vztahu (3.4) dopočítat73, bude možno analyzovat i poslední dvě podskupiny základního 

souboru.  

Počet respondentů u podskupin opravny obuvi a opravny jízdních kol se proto zvýšil na 

36. Celkově se základní soubor zvýšil o 67 respondentů na 317, jak uvádí Tab. 4.2. Velikost 

souboru restaurační služby a holičství a kadeřnictví zůstala stejná. Vzorek 317 respondentů je 

na základě splnění výše uvedených skutečností statisticky věrohodný a umožňuje vytvoření 

relevantních závěrů z výzkumu (Randová, Krajňák, 2012). 

Tab. 4.2 Základní soubor a velikost vzorku dle jednotlivých skupin respondentů 

Základní soubor  Počet respondentů  

Restaurační služby  161 

Holičství a kadeřnictví  84 

Opravny obuvi  36 

Opravny jízdních kol  36 

Celkem 317 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z Českého statistického úřadu  

4.1.2 Struktura dotazníku 

Dotazník uvedený v Příloze 11 této práce obsahuje jednak skutečné údaje provozovatelů 

těchto služeb za zdaňovací období 4. čtvrtletí nebo prosinec roku 2010 a dále pak údaje těmito 

provozovateli předpokládané, pokud by došlo k přeřazení poskytovaných služeb ze základní do 

snížené sazby daně (tržby bez DPH, náklady bez DPH, daň na výstupu v členění dle sazeb daně, 

daň na vstupu v členění dle sazeb daně, daňová povinnost, obchodní přirážka, počet 

zaměstnanců, mzdové náklady, částka a druh předpokládané investice do hmotného majetku, 

kritéria rozhodování a předpokládaná rizika s těmito investicemi spojená). Dále dotazník 

obsahuje otázky, zda by poskytovatelé těchto služeb snížili průměrné ceny poskytovaných 

služeb (v případě kladné odpovědi s vyčíslením o kolik %), a zda by očekávali zvýšení poptávky 

                                                 
73 Splnění podmínek Moivre-Laplaceovy věty o konvergenci binomického rozdělení k normálnímu. 
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(v případě kladné odpovědi s vyčíslením o kolik %). Odpovědi zahrnovaly v úvahu vliv 

případného zvýšení produktivity práce v důsledku zvýšení počtu zaměstnanců nebo investic. 

Dotazník vychází z tehdejší platné právní úpravy v České republice, kdy základní sazba činila 

20 % a snížená sazba 10 % (Randová, Krajňák, 2012). Dotazy byly koncipovány takovým 

způsobem, aby dokázaly vést k objasnění výše uvedených cílů a porovnání výsledků zejména 

CE study z roku 2007 s aktuální situací v Moravskoslezském kraji (Randová, Krajňák, 2011). 

Při stanovení struktury dotazníku autorka rovněž vycházela ze svých  praktických zkušeností 

ze zaměstnání ve Finanční správě ČR. Jelikož byl dotazníkový průzkum prováděn přímo za 

účasti tázajícího, byly zajištěny veškeré odpovědi a tím získána kompletní data.  

 Získaná data byla zpracována a analyzována pomocí matematicko-statistických metod 

uvedených ve třetí kapitole. 

4.2 Posouzení postojů poskytovatelů vybraných služeb s vysokým podílem 

lidské práce k případnému využití volných finančních prostředků vzniklých 

v důsledku přesunu těchto služeb ze základní do snížené sazby DPH 

 Tato podkapitola je zaměřena na přehled postojů poskytovatelů uvedených služeb k 

využití potenciálně vzniklých volných finančních prostředků, které by respondentům vznikly 

díky této případné legislativní změně. 

Jak již bylo uvedeno v předchozí podkapitole, data byla získána prostřednictvím 

dotazníkového průzkumu, respondenti uváděli skutečné údaje za zdaňovací období 4. čtvrtletí 

nebo prosinec roku 2010 a dále pak údaje plátcem předpokládané, pokud by došlo k přeřazení 

poskytovaných služeb ze základní do snížené sazby daně. V daných obdobích byla základní 

sazba daně platná v České republice 20% a snížená sazba daně 10%.  

Respondenti, kteří aktuálně nebyli registrováni k DPH, v dotazníku uváděli data 

modelovaná na situaci, kdyby plátci byli. Tzn., pro účely zpracování dotazníku u přijatých 

zdanitelných plnění aplikovali74 nárok na odpočet daně na vstupu, u uskutečněných 

zdanitelných plnění aplikovali daň na výstupu. 

                                                 

74 Autorka využila pro tuto modelovou situaci raději pojmu „aplikovali“ než „uplatňovali“, který je 

používán při reálné aplikaci v souladu se zákonem o DPH. 
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Z dosavadních výsledků vyplývá, viz např. Randová, Krajňák (2012) nebo Randová, 

Krajňák, Friedrich (2013), že v případě přeřazení vybraných služeb s vysokým podílem lidské 

práce ze základní do snížené sazby DPH by většina provozovatelů těchto služeb předpokládala 

snížení jejich daňové povinnosti. Snížení daňové povinnosti by pro ně znamenalo vznik 

volných finančních prostředků. Uvedené zjištění se shoduje se závěry CE study. 

Dotazník (viz Příloha 2) obsahoval otázku č. 8:  „Jakým způsobem byste využili volné 

finanční prostředky získané touto legislativní změnou?“ 

Respondenti vybírali odpovědi z možností uvedených v tabulce 4.3. Ve většině případů 

docházelo k výběru několika nabízených možností současně. Tato skutečnost je zohledněna ve 

výpočtu procentního zastoupení odpovědí. Pokud konkrétní variantu vybralo alespoň 50 % 

respondentů, je považována za významnou.  

Tab. 4.3 Možné odpovědi na otázku využití volných finančních prostředků 

Číslo 

varianty 

Způsob využití volných finančních prostředků 

1 zvýšení počtu zaměstnanců  

2 zvýšení mezd stávajícím zaměstnancům  

3 školení zaměstnanců  

4 rozšíření sortimentu poskytovaných služeb  

5 rozšíření výrobních kapacit  

6 investice do hmotného majetku, z toho:  

 stroje 

 dopravní prostředky 

 technologie 

 jiné 

7 zvýšení výplaty podílu na zisku společníkům, 

majiteli firmy 

8 jiné 

9 volné finanční prostředky by naší firmě 

(provozovně) v tomto důsledku nevznikly 

       Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Jelikož byl vzorek respondentů dostatečně reprezentativní, lze výsledky analyzovat dle 

jednotlivých segmentů. Nejdříve jsou shrnuty výsledky kategorie poskytovatelů restauračních 

služeb. 
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4.2.1 Restaurační služby 

Z výsledků šetření vyplývá, že většina respondentů z řad poskytovatelů restauračních 

služeb by investovala do hmotného majetku, z toho nejvíce investic by směřovala do strojního 

a technologického vybavení. Tuto možnost by zvolilo 55,90 % respondentů, tedy významný 

počet. Druhou preferovanou odpovědí bylo rozšíření sortimentu poskytovaných služeb. Častou 

odpovědí však bylo také využití prostředků pro zvýšení podílu zisku společníkům nebo 

majitelům firmy, tedy pro jejich osobní potřebu. Nejméně preferovanou variantou bylo zvýšení 

počtu pracovních míst. Zvýšení počtu pracovních míst by provedli pouze respondenti s vyšším 

objemem tržeb. Pouze čtyři respondenti nepředpokládají vznik volných finančních prostředků. 

Celkový počet respondentů této kategorie byl 161. Detailní výsledky jsou obsaženy v Tabulce 

4.4 a jejich grafické zobrazení v Příloze 12.  

Tab. 4.4 Restaurační služby – využití volných finančních prostředků 

Číslo 

varianty 

Způsob využití volných finančních 

prostředků 

Počet 

odpovědí 

% 

odpovědí 

% 

respondentů 

1 zvýšení počtu zaměstnanců  25 7,33 15,52 

2 zvýšení mezd stávajícím zaměstnancům  47 13,78 29,12 

3 školení zaměstnanců  34 9,97 21,12 

4 rozšíření sortimentu poskytovaných služeb  64 18,77 39,75 

5 rozšíření výrobních kapacit  32 9,38 19,88 

6 investice do hmotného majetku, z toho:  90 26,39 55,90 

 stroje 42   

 dopravní prostředky 26   

 technologie 33   

 jiné 17   

7 zvýšení výplaty podílu na zisku 

společníkům, majiteli firmy 

39 11,44 24,22 

8 Jiné 6 1,76 3,7 

9 volné finanční prostředky by naší firmě 

(provozovně) v tomto důsledku nevznikly 

4 1,18 2,5 

 Celkem vybráno možností 341 100 --- 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  
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4.2.2 Holičství a kadeřnictví 

Dalším sledovaným segmentem byli poskytovatelé služeb v oblasti holičství a 

kadeřnictví. Z celkového počtu 84 respondentů 8 uvedlo, že by jim díky této legislativní změně 

nevznikly volné finanční prostředky. Většina respondentů, 46 (54,76 %) by investovala do 

hmotného majetku, konkrétně 38 z nich do strojního vybavení provozovny. Ovšem nemalá část 

respondentů, v počtu 44, rovněž více než polovina respondentů (52,38 %) by volné finanční 

prostředky použila pro zvýšení výplaty podílu na zisku společníkům, majiteli firmy. Z dalších 

odpovědí 18 připadá na rozšíření sortimentu poskytovaných služeb a rozšíření výrobních 

kapacit. 13 respondentů by investovalo do lidského kapitálu, prostředky by použila na školení 

zaměstnanců, 11 provozovatelů holičství a kadeřnictví by zvýšilo mzdy stávajícím 

zaměstnancům, ale pouze 3 by zvýšili počet zaměstnanců. Zvýšení počtu pracovních míst by 

provedli pouze respondenti s vyšším objemem tržeb. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.5 a 

v Příloze 13 práce. 

Tab. 4.5 Holičství a kadeřnictví – využití volných finančních prostředků 

Číslo 

varianty 

Způsob využití volných finančních 

prostředků 

Počet 

odpovědí 

% 

odpovědí 

% 

respondentů 

1 zvýšení počtu zaměstnanců  3 1,84 3,57 

2 zvýšení mezd stávajícím zaměstnancům  11 6,75 13,09 

3 školení zaměstnanců  13 7,98 15,48 

4 rozšíření sortimentu poskytovaných služeb  18 11,04 21,43 

5 rozšíření výrobních kapacit  18 11,04 21,43 

6 investice do hmotného majetku, z toho:  46 28,22 54,76 

 stroje 38   

 dopravní prostředky 6   

 technologie 14   

 jiné 0   

7 zvýšení výplaty podílu na zisku 

společníkům, majiteli firmy 

44 26,99 52,38 

8 jiné 2 1,23 2,38 

9 volné finanční prostředky by naší firmě 

(provozovně) v tomto důsledku nevznikly 

8 4,91 9,52 

 Celkem vybráno možností 163 100 --- 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování. 
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4.2.3 Opravy obuvi 

 Segment poskytovatelé služeb drobné opravy obuvi, koženého zboží, oděvů a bytového 

textilu měl zastoupení 36 respondentů. Většina respondentů by využila případně vzniklé 

finanční prostředky na zvýšení výplaty podílu na zisku společníkům, majiteli firmy, tedy 

především pro svou osobní potřebu. Tuto možnost označilo 19 respondentů, tzn. 52,78 %. 

Následují investice do hmotného majetku – 13 respondentů, výrobní kapacity by rozšířilo 7 

respondentů, 5 by zvýšilo mzdy pracovníkům nebo je vyslalo na školení a pouze jeden 

respondent by přijal další zaměstnance. Údaje jsou shrnuty v Tab. 4.6, grafické zobrazení 

obsahuje Příloha 14. 

Tab. 4.6 Opravy obuvi – využití volných finančních prostředků 

Číslo 

varianty 

Způsob využití volných finančních 

prostředků 

Počet 

odpovědí 

% 

odpovědí 

% 

respondentů 

1 zvýšení počtu zaměstnanců  1 1,70 2,78 

2 zvýšení mezd stávajícím zaměstnancům  5 8,48 13,89 

3 školení zaměstnanců  5 8,48 13,89 

4 rozšíření sortimentu poskytovaných služeb  3 5,08 8,33 

5 rozšíření výrobních kapacit  7 11,86 19,44 

6 investice do hmotného majetku, z toho:  13 22,03 36,11 

 stroje 12   

 dopravní prostředky 1   

 technologie 5   

 jiné 0   

7 zvýšení výplaty podílu na zisku 

společníkům, majiteli firmy 

19 32,20 52,78 

8 jiné 1 1,70 2,78 

9 volné finanční prostředky by naší firmě 

(provozovně) v tomto důsledku nevznikly 

5 8,47 13,89 

 Celkem odpovědí 59 100 --- 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování. 
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4.2.4 Opravy jízdních kol 

 Poslední sledovaný segment, opravy jízdních kol rovněž obsahoval 36 respondentů a 

vykazoval podobné chování jako segment provozovatelů drobných oprav obuvi. Tito 

respondenti opět preferovali využití volných finančních prostředků pro zvýšení výplaty podílu 

na zisku společníkům, majiteli firmy, kdy se jich pro tuto možnost vyjádřilo 21, tzn. 58,33 %. 

Těsně s počtem 20 následovala varianta investic do hmotného majetku (55,56 %), především 

pak do strojů. 10 respondentů by rozšířilo své výrobní kapacity. Menší počet respondentů by 

investoval do lidského kapitálu, také z důvodu, že tyto subjekty zaměstnávaly minimum 

pracovníků, případně se jednalo o osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnanců. 

Stávajícím zaměstnancům by zvýšilo mzdy 7 poskytovatelů těchto služeb, 4 by zaměstnalo více 

pracovníků a 5 by investovalo takto vzniklé finanční prostředky na jejich školení. Pouze dva 

respondenti uvedli, že by jim volné finanční prostředky díky této případné legislativní změně 

nevznikly. Podobně uvedená zjištění dokumentuje Tab. 4.7 a Příloha 15. 

Tab. 4.7 Opravy jízdních kol – využití volných finančních prostředků 

Číslo 

varianty 

Způsob využití volných finančních 

prostředků 

Počet 

odpovědí 

% 

odpovědí 

% 

respondentů 

1 zvýšení počtu zaměstnanců  4 5,33 11,11 

2 zvýšení mezd stávajícím zaměstnancům  7 9,33 19,44 

3 školení zaměstnanců  5 6,67 13,89 

4 rozšíření sortimentu poskytovaných služeb  10 13,33 27,78 

5 rozšíření výrobních kapacit  6 8,00 16,67 

6 investice do hmotného majetku, z toho:  20 26,67 55,56 

 stroje 17   

 dopravní prostředky 3   

 technologie 16   

 jiné 0   

7 zvýšení výplaty podílu na zisku 

společníkům, majiteli firmy 

21 28,00 58,33 

8 jiné 0 0 0 

9 volné finanční prostředky by naší firmě 

(provozovně) v tomto důsledku nevznikly 

2 2,67 5,56 

 Celkem odpovědí 75 100 --- 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování. 
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4.2.5 Shrnutí výsledků podkapitoly 4.2 

Rozdílnost v dalších výsledcích oproti CE study z roku 2007 je především způsobena 

probíhající ekonomickou krizí, kdy většina respondentů jedná opatrně především ve vztahu 

k zaměstnávání dalších pracovníků. Díky případné legislativní změně by sice nedošlo 

k velkému nárůstu pracovních míst v oblasti poskytování služeb s vysokým podílem lidské 

práce, nedocházelo by však ke snižování stavu zaměstnanců. Často zaměstnavatelé preferovali 

alespoň přispívat k rozvoji kvalifikace svých pracovníků. Především však by docházelo 

k investicím do vybavení provozoven, rozšíření výrobních kapacit, což by se následně projevilo 

nárůstem tržeb a potažmo odvodu daně z přidané hodnoty do státního rozpočtu. Část 

respondentů by však snížení daňové povinnosti využila ke zvýšení svého vyplaceného podílu 

na zisku.  Blíže viz Randová, Krajňák, Friedrich (2013). Tyto závěry jsou podobné výzkumům 

provedeným v oblasti aplikace snížených sazeb DPH u restauračních služeb ve Francii, 

Německu, viz Charlet, Owens (2010) nebo Owens, Battiau (2011) a Itálii Manente, Zanente 

(2010) nebo Finsku Kosonen (2013) a Kosonen, Harju (2013).  

4.3 Testování statistických hypotéz vycházejících z empirického výzkumu 

Následující část se zabývá testováním statistických hypotéz. Účelem je porovnání 

výsledků empirického výzkumu provedeném v Moravskoslezském kraji s výsledky výše 

uvedených studií (především CES). 

Metodický postup při testování hypotéz je podrobně popsán v kapitole 3.2.1. 

 

4.3.1 Snížení daňové povinnosti poskytovatelů vybraných služeb 

Přeřazením analyzovaných služeb ze základní do snížené sazby daně vzniká předpoklad, 

že způsobí snížení daňové povinnosti poskytovatelů těchto služeb. V této souvislosti jsou 

naformulovány odpovídající hypotézy: 

Nulová hypotéza H0: Aplikace snížené sazby DPH na vybrané služby s vysokým podílem 

lidské práce v Moravskoslezském kraji nezpůsobuje snížení daňové povinnosti poskytovatelů 

těchto služeb. 

Alternativní hypotéza HA: Aplikace snížené sazby DPH na vybrané služby s vysokým 

podílem lidské práce v Moravskoslezském kraji způsobuje snížení daňové povinnosti 

poskytovatelů těchto služeb. 
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a) Testování pomocí srovnávacího párového testu 

Pro účely testování této hypotézy je využit srovnávací test středních hodnot, párový t-

test, jelikož mezi hodnotami skutečné a předpokládané daňové povinnosti jsou vazby. Je 

srovnávána skutečná daňová povinnost poskytovatelů těchto služeb a předpokládaná při snížení 

sazby daně. 

Tab. 4.8 Porovnání výběrových průměrů – skutečná a předpokládaná daňová povinnost  

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Skutečná daňová povinnost 32234,73 317 91178,485 5121,094 

Předpokládaná daňová povinnost 11118,60 317 53386,022 2998,458 

Zdroj: data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Z Tab. 4.8 vyplývá, že výběrové průměry 𝑥 odpovídají vztahu (3.3), nejsou si rovny. 

Z tohoto důvodu bude proveden srovnávací párový test.  

 

Tab. 4.9 Srovnávací párový test – skutečná a předpokládaná daňová povinnost 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig.              

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Skutečná daňová 

povinnost –  

Předpokládaná daňová 

povinnost 

21116,134 56802,367 3190,339 14839,144 27393,124 6,619 316 ,000 

Zdroj: data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

 

Testování je prováděno na 5 % hladině významnosti. Hodnota signifikance parametru t 

(testového kritéria) je nižší než hladina významnosti a proto je nulová hypotéza H0 zamítnuta 

ve prospěch alternativní hypotézy HA. Avšak ve skutečnosti je zamítnuta i na hladině 

významnosti menší než 1 %.  

Z výsledků testu vyplývá, že přeřazením analyzovaných služeb ze základní do snížené 

sazby daně by došlo ke snížení daňové povinnosti poskytovatelů těchto služeb. 
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b) Test pomocí metody Analýza rozptylu ANOVA 

Vzhledem k tomu, že se jedná o poskytovatele služeb různého typu, vypovídací hodnota 

testu provedeného v předchozí podkapitole není dostatečná. Z tohoto důvodu bude proveden 

test pro všechny čtyři samostatné kategorie s využitím metody Analýza rozptylu ANOVA. 

Z předchozího testu je znám statisticky významný pokles daňové povinnosti. Uvedenou 

metodou bude zjištěno, jak se jednotlivé kategorie liší a u kterých kategorií a v jaké míře 

k poklesu daňové povinnosti došlo. 

 

Tab. 4.10 Jednostranný test, změna daňové povinnosti  

Descriptives 

Tax Liability Change   

Services N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Restaurace 161 -34096,43 76961,121 6065,386 -46074,97 -22117,89 -638082 179821 

Kadeřnictví 84 -7778,49 12294,207 1341,408 -10446,49 -5110,48 -76885 4500 

Opravy obuvi 36 -5084,78 5269,377 878,229 -6867,68 -3301,88 -28532 1113 

Opravy kol 36 -10217,92 8912,294 1485,382 -13233,40 -7202,43 -44897 3720 

Celkem 317 -21116,13 56802,367 3190,339 -27393,12 -14839,14 -638082 179821 

Zdroj: data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

 

Průměrná změna daňové povinnosti na poskytovatele služeb je 21 tis. Kč za zdaňovací 

období kalendářní měsíc. 

Z Tab. 4.10 je patrné, že statisticky nejvýznamnější pokles daňové povinnosti je u 

restauračních služeb. Průměrně by se poskytovatelům restauračních služeb snížila vlastní daň 

o 34 tis Kč. 

Vzhledem k tomu, že rozdíly mezi velikostí jednotlivých skupin jsou větší než 2:1 a 

také rozdíly ve variabilitě skupin (údaj Std. Deviation) jsou velké, je nutno u tohoto testu počítat 

s heteroskedasticitou a proto nebude použit klasický Fisherův ANOVA test, ale Welchův 

robustní test pro shody rozptylů. 
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Tab. 4.11 Welchův robustní test pro shody rozptylů 

Robust Tests of Equality of Means 

Tax Liability Change   

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 9,814 3 134,116 ,000 

a. Asymptotically F distributed. 

Zdroj: data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Z hodnoty Signifikance je patrné, že výběrové průměry 𝑥 se nerovnají, u jednotlivých 

skupin by došlo k různému poklesu daňové povinnosti. 

 

Obr. 4.1 Změna daňové povinnosti v Kč podle jednotlivých kategorií 

 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

 

Rovněž z Obr. 4.1 je patrné, že restaurační služby by měly výrazný pokles daňové 

povinnosti (vyznačeno červeně), zatímco mezi poskytovateli ostatních služeb jsou malé rozdíly 

v poklesu daňové povinnosti (vyznačeno modře). Restaurace se tedy výrazně odlišují od 

kategorií dalších služeb. 
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Pro další analýzy by tedy bylo vhodné zkoumat poskytovatele restauračních služeb a 

ostatní typy služeb odděleně. 

 

4.3.2 Snížení cen v důsledku snížení daňové povinnosti poskytovatelů vybraných služeb 

Tato část navazuje na výsledky zjištěné v podkapitole 4.3.1. Bude testován předpoklad, 

že v důsledku snížení daňové povinnosti by poskytovatelé těchto služeb snížili jejich ceny.  

Formulace odpovídajících statistických hypotéz: 

Nulová hypotéza H0: Aplikace snížené sazby DPH na vybrané služby s vysokým podílem 

lidské práce v Moravskoslezském kraji nezpůsobuje snížení cen významným počtem jejich 

poskytovatelů. 

Alternativní hypotéza HA: Aplikace snížené sazby DPH na vybrané služby s vysokým 

podílem lidské práce v Moravskoslezském kraji způsobuje snížení cen významným počtem 

jejich poskytovatelů. 

Za snížení cen významným počtem poskytovatelů služeb bude považováno, pokud jich 

bude mít záměr snížit ceny alespoň 50 %. 

Testování hypotézy bude provedeno pomocí jednovýběrového t-testu (One sample t-test). 

Tento test může být využit, jelikož podmínka dle vztahu (3.1) byla splněna.  

Tab. 4.12 Jednovýběrový t-test – snížení cen alespoň 50 % poskytovatelů služeb 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Snížení cen 317 .40 .491 .028 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Z Tab. 4.12 vyplývá, že výběrový průměr 𝑥 neodpovídá vztahu 𝑥 > 0,5, proto test není 

potřeba provádět a nulová hypotéza je zamítnuta automaticky. Nelze tedy říci, že ceny by bylo 

ochotno snížit více než 50 % respondentů. Nulová hypotéza H0 je zamítnuta ve prospěch 

alternativní hypotézy HA.   

Většina respondentů by v případě přeřazení vybraných služeb s vysokým podílem lidské 

práce ze základní do snížené sazby daně nesnížila ceny svých služeb. 



 64  

 

Nyní bude proveden test za předpokladu, že rozhodující hranice byla snížena a za 

významný počet poskytovatelů služeb, kteří by byli ochotni snížit cenu, je považováno pouze 

30 %. 

Tab. 4.13 Jednovýběrový t-test – snížení cen alespoň 30 % poskytovatelů služeb 

One-Sample Test 

 

 

Test Value = 0.3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Snížení cen 3,760 316 ,000 .104 .05 .16 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Testování je opět prováděno na 95% hladině spolehlivosti. Hodnota parametru t 

v uvedeném intervalu neleží. Hodnota signifikance parametru t je menší než hladina 

významnosti 0,05, proto bude nulová hypotéza H0 zamítnuta. Ve skutečnosti je zamítnuta i na 

hladině významnosti menší než 1 %. 

Z výsledků jednovýběrového testu (Tab. 4.13) tedy vyplývá, že více než 30 % 

poskytovatelů služeb s vysokým podílem lidské práce by snížilo ceny.  

 

4.3.3 Zvýšení poptávky v důsledku snížení cen na základě snížení daňové povinnosti 

poskytovatelů vybraných služeb 

Podkapitola 4.3.3 opět navazuje na zjištění provedené v podkapitolách 4.3.1. a 4.3.2. Na 

základě těchto výsledků vyplývá předpoklad, že poskytovatelé služeb, kteří by v důsledku 

snížení sazby daně snížili ceny, by očekávali nárůst poptávky po jejich službách. Existuje tedy 

vztah mezi snížením cen poskytovaných služeb a následným zvýšením poptávky po těchto 

službách.  

V této souvislosti byly naformulovány tyto statistické hypotézy: 

Nulová hypotéza H0 – Aplikace snížené sazby DPH na vybrané služby s vysokým 

podílem lidské práce v České republice nezpůsobuje zvýšení poptávky po poskytovaných 

službách v důsledku snížení cen významného počtu poskytovatelů těchto služeb. 
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Alternativní hypotéza HA – Aplikace snížené sazby DPH na vybrané služby s vysokým 

podílem lidské práce v Moravskoslezském kraji způsobuje zvýšení poptávky po poskytovaných 

službách v důsledku snížení cen významného počtu poskytovatelů těchto služeb. 

Vzhledem k tomu, že testem provedeným v podkapitole 4.3.2 bylo zjištěno, že ceny by 

snížilo méně než 50 % poskytovatelů těchto služeb, kritérium významnosti bude rovněž 

stanoveno v hranici nad 30 %.  

Tab. 4.14 Jednovýběrový t-test – zvýšení poptávky alespoň 30 % poskytovatelů služeb 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Zvýšení poptávky 317 .42 .495 .028 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Z Tab. 4.14 vyplývá, že 𝑥  > 0,3, je tedy proveden jednovýběrový t-test. Testování je opět 

prováděno na 5% hladině významnosti.  

 

Tab. 4.15 Jednovýběrový t-test – zvýšení poptávky alespoň 30 % poskytovatelů služeb 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0.3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Zvýšení poptávky 4,416 316 ,000 .123 .07 .18 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Výsledky testu v Tab. 4.15 ukazují, že hodnota signifikance parametru t je nižší než 

hladina významnosti 0,05. Nulová hypotéza H0 je zamítnuta ve prospěch hypotézy alternativní. 

Avšak ve skutečnosti je zamítnuta na hladině významnosti menší než 1 %.  

Z výsledků testu vyplývá, že alespoň 30 % poskytovatelů těchto služeb by očekávalo 

zvýšení poptávky.  

4.3.4 Cenová politika poskytovatelů služeb v Moravskoslezském kraji 

Tato podkapitola se zabývá analýzou dopadů případné aplikace snížené sazby daně na 

cenovou politiku poskytovatelů vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce 

v Moravskoslezském kraji. Konkrétně se zabývá korelací snížení cen s předmětem podnikání 

poskytovatelů služeb s vazbou na další ukazatele. 
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Cílem této podkapitoly je zjistit, čím je významně ovlivněna ochota poskytovatelů 

služeb snížit ceny. 

 Z provedených testů autorka uvádí test, který vychází z předpokladu, že pokles cen je 

ovlivněn počtem zaměstnanců. 

Tab. 4.16 Korelace mezi počtem zaměstnanců a snížení cen podle předmětu podnikání 

Předmět podnikání 

Počet 

zaměstnanců 

Restaurační služby Snížení cen v % Pearson Correlation -,057 

Sig. (2-tailed) ,474 

N 161 

Kadeřnictví a holičství Snížení cen v % Pearson Correlation -,003 

Sig. (2-tailed) ,977 

N 84 

Opravy obuvi Snížení cen v % Pearson Correlation ,363* 

Sig. (2-tailed) ,030 

N 36 

Opravy jízdních kol Snížení cen v % Pearson Correlation ,156 

Sig. (2-tailed) ,364 

N 36 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Z Tab. 4.16 vyplývá, že pokles cen je ovlivněn počtem zaměstnanců pouze u kategorie 

poskytovatelů oprav obuvi a to pozitivně. S rostoucím počtem zaměstnanců je pokles cen 

výraznější. Korelační koeficient 𝑟𝑥𝑦 nabývá hodnoty 0,363, což představuje středně silnou 

závislost. Tato závislost je významná na hladině 𝛼 = 0,05. 

Následně je u této kategorie provedena regresní analýza. Bude blíže analyzován vztah 

mezi očekávaným snížením cen a počtem zaměstnanců. 

 

Tab. 4.17 Přehled modelu 

Model Summary 

Předmět podnikání Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Opravy obuvi 1 ,363 ,132 ,106 6.9571 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  
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Tab. 4.18 Analýza rozptylu ANOVA, významnost testu 

ANOVA 

Předmět podnikání Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Opravy obuvi 1 Regression 249,599 1 249,599 5,157 ,030b 

Residual 1645,623 34 48,401   

Total 1895,222 35    

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

 Analýza rozptylu u regresní analýzy na rozdíl od srovnávacích testů vyjadřuje rozptyl 

mezi skutečnými naměřenými hodnotami (empirickými) a hodnotami vyjádřenými regresní 

funkcí (teoretickými). Koeficienty regresní funkce (modelu) ukazuje následujíc tabulka (Tab. 

4.19). 

Tab. 4.19 Koeficienty regresní funkce modelu 

Coefficients 

 

Předmět podnikání Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

Opravy obuvi 1 (Constant) 1,538 1,390  1,107 ,276 

Počet zaměstnanců 3,296 1,452 ,363 2,271 ,030 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Pro lepší vyjádření závislosti (zvýšení síly korelace) byly do modelu přidány i další 

nezávislé veličiny a to obchodní přirážka a skutečné tržby bez DPH.  

Tab. 4.20 Vyloučené proměnné 

Excluded Variables 

 

Předmět podnikání Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

Opravy obuvi 1 Obchodní přirážka v % -,253 -1,608 ,117 -,270 ,985 

Skutečné tržby bez DPH ,019 ,079 ,937 ,014 ,474 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Při optimalizaci modelu (metodou Stepwise) se však tyto dva parametry ukázaly jako 

nevýznamné. Zůstala tedy závislost mezi snížením cen poskytovaných služeb a počtem 

zaměstnanců. 
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Obr. 4.2 Závislost snížení cen na počtu zaměstnanců 

 

 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

 

Z Obr. 4.2 vyplývá, že snížení cen Y u kategorie opravy obuvi je závislé na počtu 

zaměstnanců. Každý zaměstnanec zapříčiňuje v průměru snížení cen o 3,3 %. Konstanta 1,54 

% poklesu cen je nezávislá na počtu zaměstnanců a představuje odhad střední hodnoty snížení 

cen pro poskytovatele oprav obuvi, kteří nezaměstnávají žádné pracovníky. 

V grafu je vidět jedna odlehlá hodnota (dva zaměstnanci, 40% snížení cen), které však 

na zkoumanou závislost nemá významný vliv (při odstranění dat tohoto respondenta se 

parametry modelu změní jen minimálně). 

Z uvedeného vyplývá, že čím více poskytovatel oprav obuvi zaměstnává pracovníků, 

tím více by byl ochoten snížit ceny v případě navrhované legislativní změny. 
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4.3.5 Shrnutí výsledků podkapitoly 4.3 

V rámci této podkapitoly byly testovány statistické hypotézy za účelem komparace 

výsledků dotazníkového průzkumu v rámci Moravskoslezského kraje a obdobných studií 

provedených v České republice a vybraných členských státech EU.  

První statistická hypotéza byla testována pomocí srovnávacího párového testu, kdy byla 

porovnávána skutečná a předpokládaná daňová povinnost poskytovatelů vybraných služeb. 

Bylo zjištěno, že aplikace snížené sazby DPH na vybrané služby s vysokým podílem lidské 

práce v Moravskoslezském kraji by způsobila snížení daňové povinnosti poskytovatelů těchto 

služeb. Pro analýzu změny daňové povinnosti dle jednotlivých kategorií poskytovaných služeb 

byl následně proveden test pomocí metody ANOVA (Analýza rozptylu) a poté Welchův 

robustní test pro shody rozptylů. Uvedenými analýzami bylo zjištěno, že kategorie 

poskytovatelů restauračních služeb se výrazně liší od ostatních kategorií významným poklesem 

daňové povinnosti. U zbývajících kategorií byly zjištěny v poklesu daňové povinnosti pouze 

malé rozdíly. 

Formulace druhé statistické hypotézy navazovala na první testovanou hypotézu. 

Testovala předpoklad snížení cen poskytovaných služeb v důsledku snížení daňové povinnosti. 

Z výsledků jednovýběrového t-testu vyplynulo, že více než 30 % poskytovatelů služeb 

s vysokým podílem lidské práce by v případě aplikace snížené sazby DPH na tyto služby, 

snížilo ceny.  

 Třetí statistická hypotéza rovněž navazovala na předchozí dva výsledky. Testovala vztah 

mezi snížením cen poskytovaných služeb a následným zvýšením poptávky po těchto službách 

na základě snížení daňové povinnosti poskytovatelů vybraných služeb. Stanovená hypotéza 

byla opět testována prostřednictvím t-testu, z jehož výsledků vyplynulo, že alespoň 30 % 

poskytovatelů těchto služeb by očekávalo zvýšení poptávky.  

Další analýza obsažená v této podkapitole byla zaměřena na dopady případné aplikace 

snížené sazby daně na cenovou politiku poskytovatelů vybraných služeb dle jejich předmětu 

podnikání. 

S využitím korelační analýzy bylo zjištěno, že pokles cen je ovlivněn počtem 

zaměstnanců pouze u kategorie poskytovatelů oprav obuvi. Regresní analýza prokázala, že čím 

více poskytovatel oprav obuvi zaměstnává pracovníků, tím více by byl ochoten snížit ceny 

svých služeb v případě přeřazení těchto služeb ze základní do snížené sazby daně. 
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5 Posouzení vlivu aplikace snížené sazby DPH na inkaso DPH 

Tato část dizertační práce obsahuje analýzu změny daňové povinnosti poskytovatelů 

vybraných kategorií služeb s vysokým podílem lidské práce. Konkrétně vliv případného 

přesunu těchto služeb ze základní do snížené sazby daně na daňovou povinnost provozovatelů 

těchto služeb a potenciální dopad na inkaso DPH v podmínkách Moravskoslezského kraje a v 

přepočtu na podmínky celé České republiky.75 

Tato kapitola obsahuje vlastní výpočet změny daňové povinnosti respondentů v případě 

přeřazení uvedených služeb ze základní do první snížené sazby DPH. Následně je zaměřena na 

propočet vlivu na inkaso DPH nejprve v podmínkách Moravskoslezského kraje, poté v 

podmínkách celé České republiky. 

Podrobnější komentáře k těmto dílčím výsledkům výzkumu vztahujícím se 

k Moravskoslezskému kraji viz Krzikallová, Střílková (2015). 

Postup výpočtu změny daňové povinnosti respondentů obsahuje kapitola 3.2.3 a postup 

výpočtu průměrné změny daňové povinnosti – potenciálního inkasa DPH Moravskoslezského 

kraje a celé České republiky obsahuje kapitola 3.2.4. 

5.1 Výpočet průměrné změny daňové povinnosti respondentů 

Přepočtem dat získaných dotazníkovým průzkumem bylo zjištěno, že by respondenti z 

Moravskoslezského kraje, poskytovatelé jednotlivých služeb vykázali následující změnu 

průměrné daňové povinnosti, jak uvádí Tab. 5.1. 

  

                                                 
75 Makroekonomickými dopady snížení sazeb DPH se zabývá např. Borges (2011). 
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Tab. 5.1 Změna průměrné roční daňové povinnost na dani z přidané hodnoty v 

Moravskoslezském kraji v roce 2010 dle respondentů 

Kategorie 

poskytovatelů služeb 

Průměrná skutečná 

daňová povinnost 

(Kč) 

Průměrná 

předpokládaná 

daňová povinnost 

(Kč) 

Změna průměrné 

daňové povinnosti 

(%) 

Restaurační služby 543.678,47 218.341,39 60 

Holičství a 

kadeřnictví 

87.870,18 5.021,09 94 

Drobné opravy obuvi 

a koženého zboží 

46.152,67 - 13.084,33 128 

Opravy jízdních kol 85.401,89 - 7.597,67 109 

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat získaných prostřednictvím dotazníkového průzkumu. 

 

Jak vyplývá z Tab. 5.1, dotazníkovým průzkumem bylo zjištěno, že poskytovatelé 

restauračních služeb by předpokládali průměrné snížení daňové povinnosti o 60 % ve srovnání 

s původně vykazovanou, poskytovatelé kadeřnických služeb o 94 %. Kategorie poskytovatelů 

oprav obuvi a oprav jízdních kol by očekávaly vznik nadměrných odpočtů. Poskytovatelé oprav 

obuvi by tedy předpokládali průměrné snížení daňové povinnosti o 128 % a poskytovatelé 

oprav jízdních kol o 109 %.  

 Postup výpočtu přepočtené roční průměrné změny daňové povinnosti respondentů v 

roce provádění dotazníkového průzkumu je obsažen v kapitole 3.2.3. Výsledné hodnoty 

koeficientů pro jednotlivé kategorie poskytovatelů služeb vypočtených pomocí rovnice (3.6) 

jsou uvedeny v Tab. 5.2. 
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Tab. 5.2 Změna přepočtené průměrné daňové povinnosti respondentů (koeficient) 

Kategorie 

poskytovatelů služeb 

𝛴 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0
𝑟  

(Kč) 

𝛴 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0
𝑒  

(Kč) 

∆𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0 

(koeficient) 

Restaurační služby 87.532.234 35.152.964 0,4016 

Holičství a kadeřnictví 7.381.095 421.771 0,0571 

Drobné opravy obuvi a 

koženého zboží 

1.661.496 - 471.036 - 0,2835 

Opravy jízdních kol 3.074.468 - 273.516 - 0,0890 

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat získaných prostřednictvím dotazníkového průzkumu. 

 

kde ∆𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0 je přepočtená průměrná roční změna daňové povinnosti respondentů v roce 

provádění dotazníkového průzkumu (koeficient), 𝛴 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0
𝑒 je součet odhadované daňové 

povinnosti všech respondentů v roce provádění dotazníkového průzkumu, 𝛴 𝑉𝐴𝑇(𝐿𝑅)0
𝑟 je 

součet přepočtené skutečné daňové povinnosti respondentů v roce provádění dotazníkového 

průzkumu. Koeficient byl pro účely výpočtů uvedených v kapitole 5.2 zaokrouhlen na čtyři 

desetinná místa. 

5.2 Výpočet změny daňové povinnosti (potenciálního inkasa DPH 

Moravskoslezského kraje) 

Prostřednictvím postupu uvedeném v kapitole 3.2.4, pomocí rovnice (3.7) byl proveden 

přepočet skutečně vykázané roční daňové povinnosti76 na daňovou povinnost, která by byla 

vykázána v případě uvedené legislativní změny v jednotlivých letech u jednotlivých kategorií 

analyzovaných služeb v podmínkách Moravskoslezského kraje. Podle vztahu (3.8) byla v 

rozdělení podle kategorií vypočtena potenciální změna daňové povinnosti (inkasa DPH) 

jednotlivých let. Kvantifikace je provedena od roku 2005 do roku 2013. Tato období byla 

vybrána z důvodu zobrazení situace po vstupu České republiky do Evropské unie, 

předkrizového vývoje a období přetrvávající ekonomické krize.  

                                                 
76 dle dat poskytnutých GFŘ 
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Zpracovaná data a výpočty, které tvoří podklady pro níže uvedené obrázky, jsou 

uspořádány v tabulkách, které jsou obsaženy v Příloze 16 této práce. 

 

5.2.1 Výsledky kategorie restaurační služby v Moravskoslezském kraji 

Jak je patrné z Obr. 5.1 přesun restauračních služeb ze základní do snížené sazby daně by 

znamenal významný pokles daňové povinnosti (a tím snížení potenciálního inkasa DPH). 

 

Obr. 5.1 Skutečná a přepočtená předpokládaná daňová povinnost poskytovatelů 

restauračních služeb v Moravskoslezském kraji

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

 

Obr. 5.2 vyjadřuje přepočet poklesu daňové povinnosti poskytovatelů restauračních 

služeb v Moravskoslezském kraji. Pokles se projevuje v rozmezí zhruba 40 až 85 mil. Kč ročně. 

Největší změna by v případě uvedené legislativní změny vznikla v roce 2012. 
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Obr. 5.2 Změna daňové povinnosti poskytovatelů restauračních služeb 

v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

 

5.2.2 Výsledky kategorie holičství a kadeřnictví v Moravskoslezském kraji 

Z Obr. 5.3 je opět výrazně patrné, že přesun kadeřnických služeb ze základní do první 

snížené sazby daně by znamenal výrazné snížení daňové povinnosti poskytovatelů těchto služeb 

a tím také pokles inkasa DPH této kategorie v podmínkách Moravskoslezského kraje.  

Obr. 5.3 Skutečná a přepočtená předpokládaná daňová povinnost kategorie holičství 

a kadeřnictví v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 
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Obr. 5.4 vyjadřuje přepočet předpokládaného poklesu daňové povinnosti poskytovatelů 

kadeřnických služeb v Moravskoslezském kraji. Pokles se projevuje v rozmezí přibližně 1,5 až 

4,3 mil. Kč ročně. Největší změna by v případě uvedené legislativní změny vznikla v roce 2007, 

kdy byla také vykázána nejvyšší skutečná daňová povinnost. Na tomto případu je velmi dobře 

vidět vliv ekonomické krize, která započala v roce 2008. V roce 2008 byl významný pokles, 

kdy se skutečná daňová povinnost po dočasném růstu v roce 2009 opět snížila a tento trend 

přetrvává až do roku 2013. 

Obr. 5.4 Změna daňové povinnosti u kategorie holičství a kadeřnictví v Moravskoslezském 

kraji 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

 

 

5.2.3 Výsledky kategorie drobné opravy obuvi a koženého zboží v Moravskoslezském 

kraji 

Další analyzovanou kategorií byli poskytovatelé drobných oprav obuvi a koženého zboží. 

Z Obr. 6.5 je výrazně patrný pokles skutečné i předpokládané daňové povinnosti 

poskytovatelů drobných oprav obuvi a koženého zboží. Pokles daňové povinnosti nastal v roce 

2010 a tento trend přetrvává do roku 2013, kdy se tato kategorie dostala do oblasti nadměrných 

odpočtů. Jednak se může jednat o vliv pokračující ekonomické krize nebo naopak k této změně 

mohlo dojít z důvodu snížení cen nového zboží, kdy zákazníci dávají přednost nákupu nového 

zboží než opravám starší obuvi a oděvů.  
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 Obr. 5.5 Skutečná a přepočtená předpokládaná změna daňové povinnosti kategorie drobné 

opravy obuvi a koženého zboží v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

Na Obr. 5.6 lze vidět největší změna poklesu daňové povinnosti, která jednak reflektuje 

kvantifikaci případného přesunu těchto služeb ze základní do snížené daně. Nezávisle na tomto 

předpokladu však více působí ostatní vlivy, viz komentář k Obr. 5.5. Pokles daňové povinnosti 

se projevuje v rozmezí zhruba 13 tis. až 5,4 mil. Kč ročně.  

Obr. 5.6 Změna daňové povinnosti kategorie drobné opravy obuvi a koženého zboží 

v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 
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5.2.4 Výsledky kategorie opravy jízdních kol v Moravskoslezském kraji 

Poslední kategorií pro tuto analýzu jsou poskytovatelé oprav jízdních kol. Tato kategorie 

na rozdíl od kategorií předchozích vykazuje velmi vyrovnané výsledky. Z Obr. 5.7 je patrné, 

že by přesun těchto služeb ze základní do snížené sazby daně způsobil výrazné snížení daňové 

povinnosti, dokonce vznik nadměrných odpočtů ve všech letech. 

Obr. 5.7 Skutečná a přepočtená předpokládaná daňová povinnost kategorie opravy jízdních 

kol v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

 

Jak již bylo zmíněno v komentáři k Obr. 5.7, změna daňové povinnosti v případě přesunu 

těchto služeb ze základní do první snížené sazby daně byla ve všech analyzovaných obdobích 

relativně vyrovnaná. Výše případné změny daňové povinnosti se pohybovala přibližně mezi 7,1 

až 8,8 mil. Kč. 
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Obr. 5.8 Změna daňové povinnosti kategorie opravy jízdních kol v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

 

5.2.5 Shrnutí výsledků podkapitoly 5.2  

Snížení daňové povinnosti poskytovatelů restauračních služeb a potenciálního inkasa 

DPH je v podmínkách Moravskoslezského kraje v rozmezí přibližně mezi 40 do 85 mil. Kč 

ročně.  

U služeb holičství a kadeřnictví by se jednalo o pokles mezi 1.5 do 4.3 mil. Kč ročně. 

Největší změna je patrná ve srovnání let 2007 a 2008 a to díky zřejmého vlivu globální 

ekonomické krize. 

Celkově největší pokles daňové povinnosti vykazuje v podmínkách Moravskoslezského 

kraje kategorie drobné opravy obuvi a koženého zboží (změna daňové povinnosti v rozsahu 13 

tis. až 5 mil. Kč ročně). Tato situace se objevuje nezávisle na přepočtu daňové povinnosti při 

změně sazeb, ale jedná se o jev, který je dominantně způsoben jinými vlivy, např. ekonomické 

krize nebo změnou chování spotřebitelů. Poskytovatelům těchto služeb by začaly vznikat 

nadměrné odpočty.  

Výsledky kategorie oprav jízdních kol poukazují na velmi pozitivní efekt na daňovou 

povinnost poskytovatelů těchto služeb. Ve všech letech by jim vznikly nadměrné odpočty. 

Změna daňové povinnosti této kategorie by byla přibližně mezi 7.1 mil. Kč do 8.6 mil. Kč 

(Krzikallová, Střílková, 2015).  
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5.3 Výpočet změny daňové povinnosti (potenciálního inkasa DPH České republiky) 

Prostřednictvím postupu uvedeném v kapitole 3.2.4, pomocí rovnice (3.7) byl proveden 

přepočet skutečně vykázané roční daňové povinnosti77 na daňovou povinnost, která by mohla 

být vykázána v případě uvedené legislativní změny v jednotlivých letech u jednotlivých 

kategorií analyzovaných služeb v podmínkách celé České republiky.78 Podle vztahu (3.8) byla 

opět v rozdělení podle kategorií vypočtena potenciální změna daňové povinnosti (inkasa DPH) 

jednotlivých let. Kvantifikace je provedena od roku 2005 do roku 2013. Tato období byla 

vybrána z důvodu zobrazení situace po vstupu České republiky do Evropské unie, 

předkrizového vývoje a období přetrvávající ekonomické krize.  

Zpracovaná data a výpočty, které tvoří podklady pro výše uvedené obrázky, jsou 

uspořádány v tabulkách, které jsou obsaženy v Příloze 17 této práce. 

 

5.3.1 Výsledky kategorie restaurační služby v celé České republice 

Případný přesun restauračních služeb ze základní do snížené sazby daně by způsobil značný 

pokles daňové povinnosti a snížení inkasa DPH v této kategorii, viz Obr. 5.9. Tento rapidní 

pokles by eventuálně mohlo alespoň částečně eliminovat zavedení elektronické evidence tržeb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 dle dat poskytnutých GFŘ. 
78 Autorka si je vědoma, že stěžejní data, která tvoří podklady pro propočty, byla získána dotazníkovým 

průzkumem provedeným v rámci Moravskoslezského kraje. Předpokládala přibližnou podobnost 

v postojích poskytovatelů vybraných služeb i pro podmínky celé České republiky. Výsledky analýzy 

aplikované na podmínky celé České republiky je tedy nutno zohledňovat jako orientační, dle názoru 

autorky však do značné míry vypovídající a srovnatelné. 
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Obr. 5.9 Skutečná a přepočtená předpokládaná daňová povinnost poskytovatelů restauračních 

služeb v celé České republice 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

Pokles inkasa DPH v této kategorii v rámci celé České republiky by se projevil, jak 

znázorňuje Obr. 5.10, v přibližném rozmezí 482 mil. až 1,6 mld. Kč ročně. Nejvíce je tato 

případná legislativní změna dle Obr. 5.10 patrná v roce 2008. 

Obr. 5.10 Změna daňové povinnosti poskytovatelů restauračních služeb v celé České republice 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 
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5.3.2 Výsledky kategorie holičství a kadeřnictví v celé České republice 

Jak je patrné z Obr. 5.11, přesun služeb holičství a kadeřnictví ze základní do snížené 

sazby daně by znamenal velmi výrazný pokles daňové povinnosti poskytovatelů těchto služeb 

a tím také pokles inkasa DPH v této kategorii v České republice.  

Obr. 5.11 Skutečná a přepočtená předpokládaná daňová povinnost kategorie holičství 

a kadeřnictví v celé České republice 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

Z údajů graficky zobrazených na Obr. 5.12 lze vysledovat, že roční pokles inkasa DPH 

v kategorii poskytovatelů služeb holičství a kadeřnictví by byl přibližně 87 mil. až 122,5 mil. 

Kč v rámci celé České republiky. Největší změna by v případě uvedené legislativní změny 

nastala v roce 2013. V tomto roce byla rovněž vykázána nejvyšší skutečná daňová povinnost 

ze strany poskytovatelů těchto služeb.  
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Obr. 5.12 Změna daňové povinnosti poskytovatelů služeb holičství a kadeřnictví v celé 

České republice 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

 

5.3.3 Výsledky kategorie drobné opravy obuvi a koženého zboží v celé České republice 

V případě další analyzované kategorie poskytovatelů služeb drobných oprav obuvi a 

koženého zboží je z Obr. 5.13 zřejmé, že pokles skutečné daňové povinnosti (inkasa DPH) 

rapidně poklesl v roce 2009 na hodnotu přibližně 9 mil Kč. V podmínkách celé České republiky, 

na rozdíl od Moravskoslezského kraje, došlo v této kategorii k mírnému nárůstu inkasa DPH.  

Tento trend přetrvává ve všech zbývajících analyzovaných obdobích, v roce 2013 se inkaso 

DPH 13,2 mil. Kč blíží hodnotě z roku 2008, která byla v analyzovaných obdobích nejvyšší, 

tzn. 13,9 mil. Kč. Pokud by došlo k přeřazení těchto služeb do snížené sazby daně, začaly by 

vznikat poskytovatelům těchto služeb nadměrné odpočty, tudíž inkaso DPH by bylo záporné.  
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Obr. 5.13 Skutečná a přepočtená předpokládaná změna daňové povinnosti kategorie drobné 

opravy obuvi a koženého zboží v celé České republice 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

Jak je patrné z Obr. 5.14, největší rozdíly by vznikly v letech 2007 a 2008, ve kterých 

byly vykázány nejvyšší skutečné daňové povinnosti. Roční pokles daňové povinnosti by se 

v analyzovaných obdobích projevil v rozmezí 11,6 mil. až 19,2 mil. Jak již bylo uvedeno 

v komentáři k výsledkům z Moravskoslezského kraje v kap. 5.2.3, na danou situaci působí také 

ostatní vlivy.  

Obr. 5.14 Změna daňové povinnosti kategorie drobné opravy obuvi a koženého zboží v celé 

České republice 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 
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5.3.4 Výsledky kategorie opravy jízdních kol v celé České republice 

Obdobně jako kategorii oprav obuvi a koženého zboží by poskytovatelům těchto služeb 

vznikaly nadměrné odpočty a inkaso DPH by bylo záporné, viz kap. 5.3.3. Jak je patrné z Obr. 

5.15, poskytovatelé těchto služeb podle údajů za celou Českou republiku na rozdíl od údajů za 

Moravskoslezský kraj, vykázali v roce 2010 v porovnání s ostatními obdobími výrazně vyšší 

skutečnou daňovou povinnost. Tento jev se v Moravskoslezském kraji neprojevil, viz výsledky 

uvedené v kap. 5.2.4. Bez ohledu na tuto skutečnost, by kategorie služeb oprav jízdních kol 

v případě přeřazení do snížené sazby daně vykázala ve všech analyzovaných obdobích velmi 

obdobné hodnoty přepočtené předpokládané daňové povinnosti.  

Obr. 5.15 Skutečná a přepočtená předpokládaná daňová povinnost kategorie opravy jízdních 

kol v celé České republice 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

 

Z výše uvedeného důvodu, největší změna předpokládané daňové povinnosti a tím 

nejvyšší propad inkasa DPH by vznikl v roce 2010, a to přibližně o 194 mil. Kč, viz Obr. 5.16.  

Snížení daňové povinnosti by se v jednotlivých analyzovaných obdobích projevilo přibližně o 

60 až 194 mil. Kč.  
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Obr. 5.16 Změna daňové povinnosti kategorie opravy jízdních kol v celé České republice 

 

Zdroj: GFŘ, dotazníkový průzkum, vlastní výpočty. 

 

5.3.5 Shrnutí výsledků podkapitoly 5.3 

Přesun restauračních služeb ze základní do snížené sazby daně by se v jednotlivých 

analyzovaných obdobích let 2005 až 2013 v podmínkách celé České republiky projevil ročním 

poklesem inkasa DPH v rozmezí přibližně mezi 482 mil. a 1,6 mld. Kč.  

U kategorie služeb holičství a kadeřnictví by v případě této legislativní změny inkaso 

DPH pokleslo přibližně o 87 až 122,5 mil. Kč ročně.  

Kategorie oprav obuvi a koženého zboží by zaznamenala pokles daňové povinnosti 

v rozpětí 11,6 mil. až 19,2 mil v analyzovaných obdobích ročně. Této kategorii by obecně ve 

všech letech začaly potenciálně vznikat nadměrné odpočty. 

V kategorii oprav jízdních kol by se snížení daňové povinnosti v jednotlivých 

analyzovaných obdobích projevilo přibližně ve výši 60 až 194 mil. Kč. Poskytovatelům těchto 

služeb by stejně jako předchozí kategorii začaly vznikat nadměrné odpočty. 
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6 Závěr 

Problematika aplikace snížené sazby daně u vybraných služeb s vysokým podílem lidské 

práce je stále aktuálním tématem. Česká republika na rozdíl od mnoha členských států (viz 

Přílohy 4 - 10) aplikuje na restaurační a cateringové služby, služby holičství a kadeřnictví, 

drobných oprav obuvi a koženého zboží, oprav jízdních kol) základní sazbu daně, přestože by 

mohla v souladu s aktuální Směrnicí o DPH uplatňovat sníženou sazbu daně.  

Hlavním cílem dizertační práce bylo s využitím zejména statistických metod posouzení 

dopadů aplikace snížené sazby DPH u vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce na 

jejich poskytovatele a následně na inkaso DPH v podmínkách Moravskoslezského kraje a celé 

České republiky. 

Data pro analýzu byla získána pomocí dotazníkového průzkumu provedeného mezi 

respondenty, poskytovateli uvedených služeb v Moravskoslezském kraji, dále z Generálního 

finančního ředitelství a Českého statistického úřadu. 

Úvodní část práce se zabývala vymezením problému a cíl dizertační práce včetně 

stanovení cílů dílčích. Obsahovala vymezení metod, které byly v dizertační práci využity pro 

účely jejího zpracování. Rovněž obsahovala výše uvedené pracovní (věcné) hypotézy, které 

vycházely z výsledků studií provedených v různých členských státech EU nebo také v České 

republice. 

Druhá kapitola byla zaměřena na vysvětlení teoretických principů DPH, harmonizaci 

DPH v rámci EU, deskripci a analýzu aplikace sazeb s vysokým podílem lidské práce v České 

republice i v rámci EU z historického pohledu. Byly zde uvedeny nejpodstatnější výsledky 

analýz provedených na dané téma v jednotlivých kapitolách. Analýzy byly zaměřeny na 

výsledky předpokladů, kdyby byla v konkrétních státech EU zavedena snížená sazba daně nebo 

pokud již zavedena byla, dochází k analýze reálných dat. Dále také obsahovala dva modelové 

příklady na poskytovatele těchto služeb, kdyby byly restaurační a služby kadeřnictví a holičství 

převedeny do základní sazba daně. 

Třetí kapitola podrobně rozebírala metody, které byly využity při zpracování dizertační 

práce. Taktéž vymezovala některé vztahy, které byly nezbytné pro výpočty. Pro zpracování 

dizertační práce byly využity metody analýzy, deskripce, komparace, a rovněž matematicko 

statistické metody (kromě popisné statistiky metody testování hypotéz, jednorozměrné a 
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vícerozměrné regresní analýzy, korelační analýzy, analýzy rozptylu ANOVA). Pomocí 

uvedených metod bylo dosaženo stanoveného cíle. 

 Další z důležitých částí byla kapitola čtyři, kde byla provedeno vyhodnocení posouzení 

postojů poskytovatelů služeb Moravskoslezského kraje k této případné legislativní změně.  

Bylo zjištěno, že by se poskytovatelům těchto služeb skutečně snížila daňová povinnost 

na DPH a vznikly by jim volné finanční prostředky, které by mohli využít dle svého uvážení. 

Při zpracování odpovědí z dotazníkového průzkumu, kdy mohli na otázku, jakým způsobem by 

tyto finanční prostředky využili, bylo zpravidla vybráno více odpovědí. Za významnou byla 

považována varianta, kterou vybralo alespoň 50 % respondentů příslušné kategorie. 

Poskytovatelé restauračních služeb by především investovali do rozvoje svého podnikání, 

zejména do technologického a strojního vybavení svých provozoven. V případě kategorie 

holičství a kadeřnictví ihned po nejpreferovanější variantě investic do hmotného majetku ve 

významném zastoupení následovala varianta zvýšení výplaty podílu na svém zisku, tzn. využití 

pro svou osobní potřebu. V segmentu opraven obuvi a koženého zboží dominovala odpověď 

zvýšení podílu na zisku a stejné preference uvedli i poskytovatelé služeb oprav jízdních kol.  

Z výsledků kapitoly čtyři vyplynulo, že první hypotéza H1: Aplikace snížené sazby daně 

u služeb s vysokým podílem lidské práce v České republice přináší pozitivní vliv na 

poskytovatele těchto služeb, nebyla zamítnuta.  

Dále bylo ve čtvrté kapitole zjištěno, že v důsledku snížení daňové povinnosti 

poskytovatelů těchto služeb by nedošlo ke snížení cen v podstatném rozsahu. Bylo zjištěno, že 

ceny by snížilo asi pouze 40 % poskytovatelů těchto služeb. V té souvislosti by přibližně pouze 

nad 30 % těchto poskytovatelů služeb očekávalo zvýšení poptávky po těchto službách a tím ke 

zvýšení spotřeby.  Rovněž by oproti původním předpokladům nedošlo k významnému nárůstu 

zaměstnanosti v daných odvětvích a mezd stávajícím zaměstnancům. 

Podle dalších výsledků zpracovaných ve čtvrté kapitole byla druhá pracovní hypotéza H2: 

Aplikace snížené sazby daně u služeb s vysokým podílem lidské práce v České republice přináší 

pozitivní vliv na zaměstnance a spotřebitele, zamítnuta. 

Pátá kapitola obsahovala analýzu z pohledu vlivu na inkaso DPH. Vzhledem k umístění 

respondentů byla analýza nejdříve provedena na podmínky Moravskoslezského kraje, poté byly 

výpočty přepočteny na podmínky celé České republiky.  

Jelikož by nedošlo k výraznému zvýšení poptávky po poskytovaných službách, nemohlo 

by dojít k následnému nárůstu daňové povinnosti poskytovatelů těchto služeb a tím by dopad 
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na inkaso DPH byl významně negativní. Celkový negativní dopad na inkaso DPH 

v analyzovaných letech 2005 – 2013 byl zjištěn v rámci celé České republiky v rozpětí 482 mil. 

a 1,6 mld. Kč ročně u restauračních služeb, v případě kategorie služeb holičství a kadeřnictví 

87 až 122,5 mil. Kč ročně, v kategorii oprav obuvi a koženého zboží 11,6 mil. až 19,2 mil a u 

kategorie oprav jízdních kol ve výši 60 až 194 mil. Kč. Kategorii opraven obuvi a koženého 

zboží a opraven jízdních kol by přeřazením jejich služeb do snížené sazby daně vznikaly 

nadměrné odpočty. 

Díky závěrům páté kapitoly byla třetí pracovní hypotéza H3: Aplikace snížené sazby daně 

u služeb s vysokým podílem lidské práce v České republice nepřináší výrazně negativní dopad 

na inkaso DPH, zamítnuta. 

Dle předpokladů vyznačených v úvodu, vzhledem k probíhající globální ekonomické 

krize v analyzovaných obdobích byly výsledky dizertační práce, jak už ostatně potvrdila většina 

dílčích výsledků, odlišné od výsledků studie CE study z roku 2007. Rovněž existují odlišnosti 

od studie AHR ČR provedené v roce 2009, jejímž cílem bylo co nejpřesněji odhadnout dopad 

případného opětovného převedení stravovacích služeb do snížené sazby DPH. Na druhé straně 

však bylo zjištěno, že by poskytovatelé stravovacích služeb investovali do rozvoje svého 

podnikání, zejména by investovali do výrobních prostředků, strojního zařízení. 

Avšak řada poskytovatelů těchto služeb a to zejména z kategorie holičství a kadeřnictví 

by se ve významné míře rozhodla využít pro výplatu podílu na zisku společníkům nebo majiteli 

firmy. Využití pro soukromé účely nekoresponduje s účelem podpory podnikání formou 

aplikace snížené sazby daně. 

 Díky případné legislativní změně by sice patrně nedošlo k velkému nárůstu pracovních 

míst v oblasti poskytování služeb s vysokým podílem lidské práce, nedocházelo by však ke 

snižování stavu zaměstnanců. Často by zaměstnavatelé preferovali alespoň přispívat k rozvoji 

kvalifikace svých pracovníků. Především by však docházelo k investicím do vybavení 

provozoven, rozšíření výrobních kapacit nebo sortimentu poskytovaných služeb. Z uvedených 

výsledků tedy nelze učinit jednoznačný závěr. Vzhledem k předpokládaným investicím do 

podnikání a udržení pracovních míst a však nelze tuto možnost vnímat čistě negativně. 

Na většinu vstupů poskytovatelů restauračních služeb je aplikována snížená sazba daně, 

čímž vzniká v tomto poměru vysoká daňová povinnost. Může se sice jednat o subjektivní 

pohled, ale tato legislativní změna by mohla pomoci ke snížení daňových úniků ve formě 

krácení tržeb a vyhýbání se překročení obratu pro povinnou registraci k DPH, zvláště v situaci, 
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když byl limit pro povinnou registraci zachován na hranici 1 mil. Kč za dvanáct po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. Zároveň by tímto mohlo dojít k eliminaci zvyšování cen v 

restauracích při plánovaném zavedení elektronické evidence tržeb od roku 2016. Rok 2016 

přinese plátcům DPH další povinnost, zasílání kontrolního hlášení. 

Při porovnání výsledků obdobných studií provedených v jiných členských státech bylo 

zjištěno, že významný vliv na výsledek této studie má typ samotné organizace (subjektu), která 

analýzu provádí. Zpravidla, když se jedná o státní organizaci nebo vládu, je dopad vyhodnocen 

jako silně negativní. V případě provedení analýzy profesní organizací, která sdružuje 

podnikatele z dané oblasti, která má velmi silný zájem na prosazení legislativní změny, aplikace 

snížené sazby daně na komodity a služby produkované jejich členy, je dopad vyhodnocen jako 

mírně negativní nebo až mírně pozitivní na státní rozpočet, inkaso DPH nebo ekonomiku 

státu79. V žádném případě však není prezentován názor, že by byly závěry méně hodnověrné, 

rozdíly jsou způsobeny zejména tím, že členové profesních organizací se účastní pravidelných 

setkání, na kterých jsou řádně poučeni o možných dopadech legislativních změn na jejich 

podnikání erudovanými odborníky. 

Data zpracovaná v této dizertační práci se dají považovat za nezávislá, jelikož 

dotazníkový průzkum byl proveden plošně, nejen mezi členy příslušných profesních organizací.  

Je známo, že na inkaso DPH a potažmo státní rozpočet působí ostatní vlivy např. 

nezaměstnanost, inflace, výše růstu HDP. Nicméně vzhledem k tomu, že při analýze těchto 

údajů respondenti zohledňovali i tyto vlivy viz kap. 4, tato analýza může sloužit jako nástin 

možného vývoje inkasa DPH pro MFČR. 

Je zřejmé, že výsledky výzkumu představuje pouze jednu z možností kvantifikace 

dopadů této případné legislativní změny na inkaso DPH. Tato oblast již byla zkoumána jak v 

České republice, tak především v jiných členských státech EU a pokaždé přinesla odlišné 

výsledky. Srovnejte např. AHR ČR (2009) nebo Goos, Konings, and Breemersch (2013) and 

Lomas (2010) v případě Německa nebo v případě Finska Kosonen (2013) and Kosonen and 

Harju (2013). V případě Francie Ministry of Finance Malta, (2009), Ministry for the Economy, 

Industry and Employment France (2010), OECD (2010) nebo Ministére de L´Artisanat du 

Commerce et du Tourisme (2012). Z těchto důvodů by mohla být daná problematika vhodná 

pro další výzkum. 

                                                 
79 Viz dříve zmíněné studie AHR ČR z roku 2009, průběh schvalování novely ZDPH v roce 2009 a 

zkušenosti Německa. 
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Následující výzkum by mohl být zaměřen rovněž na kvantifikaci bližších dopadů změn 

sazeb DPH na investice poskytovatelů vybraných služeb se zohledněním příslušných 

podnikatelských rizik. Vzhledem k vývoji legislativy také dopady zavedení EET jak na 

poskytovatele vybraných služeb, tak na inkaso DPH a potažmo státní rozpočet (daň z příjmů, 

sociální a zdravotní pojištění, výplaty sociálních dávek apod.). 

Po vyhodnocení všech poznatků z literatury, praxe, vyhodnocených dat z dotazníkového 

průzkumu nebo z příslušných databází vychází pro vládu doporučení přeřadit do první snížené 

sazby daně pouze restaurační služby. U služeb holičství a kadeřnictví, drobné opravy obuvi a 

koženého zboží a opravy jízdních kol by bylo vhodné ponechat základní sazbu daně. 
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Conclusion 

The problem of application of reduced value added tax rates on the selected labour 

intensive services is a still actual topic.  Unlike the Czech Republic, a majority of the Member 

States apply the standard VAT rate to restaurant and catering services, hairdressing services, 

minor repairing of shoes and leather goods, and repairing of bicycles. Although the reduced 

rate could be applied in accordance with the current VAT Directive. 

The main aim of the doctoral thesis was assessment of impact of application of reduced 

value added tax rate to selected labour intensive services on suppliers of these services and 

consequently on the VAT revenue in conditions of the Moravian-Silesian Region and the whole 

Czech Republic. 

The data for the analysis were obtained by the questionnaire research that was carried out 

among suppliers of these services in the Moravian-Silesian Region, furthermore from the 

General Financial Directorate, the Czech Statistical Office and tax administrations and 

professional organizations of selected European Union countries  

Using the methods of analysis, description, comparison, and also the mathematical and 

statistical methods (in addition to descriptive statistics hypothesis testing methods, correlation 

and regression analysis, analysis of variance ANOVA) the aim was achieved. 

It was found that for the services suppliers’ tax liability to VAT would actually reduce 

and free funds that could be used at their discretion would group up. Suppliers of the restaurant 

services would primarily invest in their business development, especially in technology and 

machinery equipment in their premises. In the case of hairdressing services category, the most 

preferred option of investment into tangible assets was immediately followed by a variant of 

payout share of their profits, it means for their personal use. In the segment of repairing of shoes 

and leather goods, the dominated answer was an increase of the share of profits and the same 

preferences were stated by the suppliers of repairing of bicycles. 

Testing the statistical hypotheses uncovered, that the prices would be decreased only by 

about 40 % of the services suppliers. In that context, only about 30 % of these service suppliers 

would expected increase of demand for these services and hence the increase of consumption. 

There also would not, unlike initially estimated, any significant increase in employment in these 

sectors and wages of current employees. 
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Since there would not be the significant increase in demand for supplied services, there 

could not occure a subsequent increase in the tax liability of service providers and thus the 

impact on revenue of VAT would be significantly negative. The overall negative impact on the 

collection of VAT in the analyzed period 2005 - 2013 was observed across the Czech Republic 

in the range of 482 mil. and 1.6 bil. CZK annually for restaurant services, in the case of 

hairdressing services it was 87 to 122.5 mil. CZK per year, in the category of repairing of shoes 

and leather goods it was 11.6 mil. 19.2 mil. to the category and repairs bicycles in the amount 

of 60-194 mil. CZK. Category repairing of shoes and leather goods, and repairing of bicycles 

services by transferring their services to the reduced VAT rate would registered rise in excessive 

deductions. 

After assessment of all the aspects from literature, practice, evaluated data from a 

questionnaire research and from relevant databases, there are recommendation for the 

government to transfer only restaurant services to the first reduced tax rate. For hairdressing 

services, repairing of shoes and leather goods, repairing of bicycles, it would be advisable to 

keep the standard value added tax rate. 
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