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1 Úvod 

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.  

Aplikace snížených sazeb daně u služeb s vysokým podílem lidské práce1 je již delší 

dobu aktuálním tématem. 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.  

V této souvislosti bylo zpracováno několik tuzemských2 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 v konkrétních členských státech EU.  

Česká republika na vybrané služby s vysokým podílem lidské práce (restaurační služby, 

služby kadeřnictví a holičství, drobné opravy obuvi a koženého zboží a jízdních kol) stále 

aplikuje základní sazbu DPH. Doktorská dizertační práce se zabývá analýzou dopadů 

případného přesunu těchto služeb do snížené sazby daně na jejich poskytovatele a následně na 

inkaso DPH.  

                                                           
1  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 zaměstnává mnoho mladých lidí a osob s nízkou kvalifikací. 
2 studie zpracovaná v roce 2009 Univerzitou Karlovou pro Asociaci hotelů a restaurací ČR. 
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2 Cíl a struktura práce 

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.  

 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. 

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.  

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

prostředků.  

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

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.  

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

lidské práce sníženou sazbu daně. 

Doktorská dizertační práce se skládá ze šesti kapitol včetně úvodu a závěru. První, 

úvodní a druhá kapitola jsou zaměřeny teoreticky, pojednávají o historii zavedení DPH, 

principech, právním rámci a aplikaci sazeb DPH na vybrané služby s vysokým podílem lidské 

práce v jednotlivých členských státech EU.  Třetí kapitola podrobně popisuje metody použité 

při zpracování dat získaných prostřednictvím dotazníkového průzkumu a z GFŘ a ČSÚ. 

Čtvrtá kapitola se zabývá testováním hypotéz, které jsou zaměřeny na reakce poskytovatelů 
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vybraných služeb v případě jejich převedení do snížené sazby DPH. Pátá kapitola je zaměřena 

na analýzu vlivu těchto dopadů na inkaso DPH nejprve v rámci Moravskoslezského kraje, 

poté na celou Českou republiku. Závěr obsahuje zhodnocení provedených analýz a 

doporučení pro další výzkum. 

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.  
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3 Osnova práce 

1 Úvod 

2 Deskripce historického a současného stavu řešené problematiky 

2.1 Teoretické principy DPH 

2.1 Historie zavedení DPH v EU 

2.2 Vývoj právního rámce v oblasti aplikace sazeb DPH u služeb s vysokým podílem lidské 

práce 

2.3 Aplikace sazeb DPH u vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce 

v podmínkách České republiky 

2.3.1 Legislativní vývoj v České republice od roku 2009 

2.3.2 Elektronická evidence tržeb 

2.3.3 Modelové příklady zobrazující dopady případné aplikace snížené sazby DPH na 

poskytovatele těchto služeb 

2.4 Aplikace sazeb DPH u vybraných služeb s vysokým podílem lidské práce 

v podmínkách jiných členských států 

2.4.1 Restaurační služby ve Francii 

2.4.2 Restaurační služby ve Finsku 

2.4.3 Služby holičství a kadeřnictví ve Finsku 

2.4.4 Restaurační služby v Belgii 

2.4.5 Restaurační a ubytovací služby v Německu 

2.4.6 Restaurační a ubytovací služby v Itálii 

2.4.7 Shrnutí problematiky a nástin dalšího vývoje v analyzované problematice 

3 Metody aplikované při zpracování doktorské dizertační práce 

3.1 Dotazníkový průzkum 

3.2 Matematicko – statistické metody 

3.2.1 Testování hypotéz 

3.2.2 Korelační a regresní analýza 

3.2.3 Postup výpočtu změny daňové povinnosti respondentů 

3.2.4 Postup výpočtu změny daňové povinnosti (potenciálního inkasa DPH 

Moravskoslezského Regionu a České republiky)  

4 Posouzení postojů poskytovatelů služeb s vysokým podílem lidské práce k potenciální 

změně sazeb DPH v rámci Moravskoslezského kraje 

4.1 Dotazníkový průzkum 

4.1.1 Stanovení vzorku respondentů 

4.1.2 Struktura dotazníku  
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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 

4.2.1 Restaurační služby 

4.2.2 Holičství a kadeřnictví 

4.2.3 Opravy obuvi 

4.2.4 Opravy jízdních kol 

4.2.5 Shrnutí výsledků podkapitoly 4.2 

4.3 Testování statistických hypotéz vycházejících z empirického výzkumu 

4.3.1 Snížení daňové povinnosti poskytovatelů vybraných služeb 

4.3.2 Snížení cen v důsledku snížení daňové povinnosti poskytovatelů vybraných služeb 

4.3.3 Zvýšení poptávky v důsledku snížení cen na základě snížení daňové povinnosti 

poskytovatelů vybraných služeb 

4.3.4 Cenová politika poskytovatelů služeb v Moravskoslezském kraji 

4.3.5 Shrnutí výsledků podkapitoly 4.3 

5 Posouzení vlivu aplikace snížené sazby DPH na inkaso DPH 

5.1 Výpočet průměrné změny daňové povinnosti respondentů 

5.2 Výpočet změny daňové povinnosti (potenciálního inkasa DPH Moravskoslezského 

kraje)  

5.2.1 Výsledky kategorie restaurační služby v Moravskoslezském kraji 

5.2.2 Výsledky kategorie holičství a kadeřnictví v Moravskoslezském kraji 

5.2.3 Výsledky kategorie drobné opravy obuvi a koženého zboží v Moravskoslezském 

kraji 

5.2.4 Výsledky kategorie opravy jízdních kol v Moravskoslezském kraji 

5.2.5 Shrnutí výsledků podkapitoly 5.2 

5.3 Výpočet změny daňové povinnosti (potenciálního inkasa DPH České republiky)  

5.3.1 Výsledky kategorie restaurační služby v celé České republice 

5.3.2 Výsledky kategorie holičství a kadeřnictví v celé České republice 

5.3.3 Výsledky kategorie drobné opravy obuvi a koženého zboží v celé České republice 

5.3.4 Výsledky kategorie opravy jízdních kol v celé České republice  

5.3.5 Shrnutí výsledků podkapitoly 5.3  

6 Závěr 
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4 Obsah a metodický postup práce 

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. 

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 zařazení3 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 

                                                           

3 Nebo při předpokládaném zařazení. 
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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. 

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 DPH. Pro tento účel byla 

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.  
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5 Aplikované metody 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 EU.  

Podrobný postup pro stanovení základního souboru a vzorku respondentů je obsažen 

v kapitole 3.1 a 4.1.1 doktorské dizertační práce. 

Tab. 5.1 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  

Změna daňové povinnosti v roce dotazníkového průzkumu (2010) byla 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,                                             (5.1) 

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. 

Poté byla data 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 (5.1) v každém roce. Stejný 

koeficient byl využit proto, že vzhledem k přetrvávající globální ekonomické krizi není 

v analyzovaných obdobích předpokládána výrazná změna v chování respondentů nebo jejich 
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zákazníků. Jelikož sazby DPH byly v jednotlivých analyzovaných zdaňovacích obdobích 

rozdílné, pro zohlednění byla přepočtena 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 Moravskoslezského kraje a poté 

celé České republiky) 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.  

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

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

 Pro zpracování dat pro využití daných metod byly v dizertační práci využity zejména 

software IBM SPSS a Microsoft Excel.   

(5.2) 

(5.3) 
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6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

Z dotazníkového průzkumu 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.  

6.1 Výsledky testování statistických hypotéz vycházejících z empirického výzkumu 

 Tato podkapitola stručně shrnuje postup a výsledky testování statistických hypotéz, 

který vycházejí z pracovních (věcných) hypotéz v úvodní části dizertační práce. 

6.1.1 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. 

a) Testování podle srovnávacího párového testu 

Tab. 6.1 Porovnání výběrových průměrů – skutečná a předpokládaná daňová povinnost  

 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.  
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Z Tab. 6.1 vyplývá, že výběrové průměry 𝑥  si nejsou rovny. Z tohoto důvodu bude 

proveden srovnávací párový test. 

Tab. 6.2 Srovnávací párový test – skutečná a předpokládaná daňová povinnost 

 

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. 

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. 

Tab. 6.3 Jednostranný test, změna daňové povinnosti  

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. 6.3 je patrné, že statisticky nejvýznamnější pokles daňové povinnosti je u 

restauračních služeb. Průměrně by se jejich poskytovatelům snížila vlastní daň o 34 tis. Kč. 
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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. 

Tab. 6.4 Welchův robustní test pro shody rozptylů 

 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. 6.1 Změna daňové povinnosti v Kč podle jednotlivých kategorií 

 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Rovněž z Obr. 6.1 je patrné, že restaurační služby by měly výrazný pokles daňové 

povinnosti (vyznačeno červeně), zatímco mezi poskytovateli ostatních služeb jsou malé 
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rozdíly v poklesu daňové povinnosti (vyznačeno modře). Restaurace se tedy výrazně odlišují 

od kategorií dalších služeb. 

6.1.2 Snížení cen v důsledku snížení daňové povinnosti poskytovatelů vybraných služeb 

Tato část navazuje na výsledky zjištěné v podkapitole 6.1.1. 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).  

Tab. 6.5 Jednovýběrový t-test – snížení cen alespoň 50 % poskytovatelů služeb 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Snížení cen 317 .40 .491 .028 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Z Tab. 6.5 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.   

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 %. 
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Tab. 6.6 Jednovýběrový t-test – snížení cen alespoň 30 % poskytovatelů služeb 

 

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. 6.6) tedy vyplývá, že více než 30 % 

poskytovatelů služeb s vysokým podílem lidské práce by snížilo ceny.  

6.1.3 Zvýšení poptávky v důsledku snížení cen na základě snížení daňové povinnosti 

poskytovatelů vybraných služeb 

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. 

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 6.1.2 bylo zjištěno, že ceny by 

snížilo méně než 50 % poskytovatelů těchto služeb, kritérium významnosti bude rovněž 

stanoveno v hranici nad 30 %.  

Tab. 6.7 Jednovýběrový t-test – zvýšení poptávky alespoň 30 % poskytovatelů služeb 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Zvýšení poptávky 317 .42 .495 .028 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Z Tab. 6.7 vyplývá, že 𝑥  > 0,3, je tedy proveden jednovýběrový t-test. Testování je 

opět prováděno na 5% hladině významnosti.  
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Tab. 6.8 Jednovýběrový t-test – zvýšení poptávky alespoň 30 % poskytovatelů služeb 

 

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. 6.8 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.  

6.1.4 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. 

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. 6.9 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. 6.9 vyplývá, že pokles cen je ovlivněn počtem zaměstnanců pouze u kategorie 

poskytovatelů oprav obuvi a to pozitivně. S rostoucím počtem zaměstnanců je pokles cen 
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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. 6.10 Přehled modelu 

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.  

Tab. 6.11 Analýza rozptylu ANOVA, významnost testu 

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. 

6.12). 

Tab. 6.12 Koeficienty regresní funkce modelu 

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. 6.13 Vyloučené proměnné 

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.  
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Při optimalizaci modelu (metodou Stepwise) se však tyto dva parametry ukázaly jako 

nevýznamné. Zůstala tedy závislost mezi snížením cen poskytovaných služeb a počtem 

zaměstnanců. 

Obr. 6.2 Závislost snížení cen na počtu zaměstnanců 

 

Zdroj: Data z dotazníkového průzkumu, vlastní zpracování.  

Z Obr. 6.2 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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6.1.5 Posouzení vlivu aplikace snížené sazby daně na inkaso DPH 

Tato podkapitola obsahuje vlastní výpočet změny daňové povinnosti respondentů v 

případě přeřazení uvedených služeb ze základní do první snížené sazby DPH. Následně jsou 

uvedeny výsledky propočtu vlivu na inkaso DPH nejprve v podmínkách Moravskoslezského 

kraje, poté v podmínkách celé České republiky. Postup výpočtů obsahuje kapitola 5. 

Tab. 6.14 Změna průměrné roční daňové povinnosti 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. 6.14, 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 5. Výsledné hodnoty 

koeficientů pro jednotlivé kategorie vypočtených pomocí rovnice (5.1) jsou v Tab. 6.15. 

Tab. 6.15 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. 



 

20 
 

6.1.5 Výpočet změny daňové povinnosti (potenciálního inkasa DPH Moravskoslezského 

kraje a České republiky) 

Prostřednictvím postupu uvedeném v kapitole 5, pomocí rovnice (5.2) byl proveden 

přepočet skutečně vykázané roční daňové povinnosti4 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 (5.3) 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.  

Tab. 6.16 Shrnutí potenciálního dopadu na inkaso DPH v rámci Moravskoslezského kraje a 

celé České republiky (Kč ročně) 

Kategorie poskytovatelů 

služeb 

Potenciální roční pokles inkasa DPH (2005 – 2013) (Kč) 

MS kraj Celá ČR 

Restaurační služby 40 – 85 mil. 482 mil. – 1,6 mld. 

Holičství a kadeřnictví 1,5 – 4,3 mil. 87 – 122,5 mil. 

Drobné opravy obuvi a 

koženého zboží 

13 tis. – 5 mil. 11,6 – 19,2 mil. 

Opravy jízdních kol 7,1 – 8,6 mil. 60 – 194 mil. 

Zdroj: Dotazníkový průzkum, data GFŘ, vlastní zpracování. 

6.2 Shrnutí závěrů práce 

Z výše uvedených výsledků vyplynulo, že první pracovní 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 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. 

                                                           
4 dle dat poskytnutých GFŘ 
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Podle dalších výsledků 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. 

Dizertační práce dále 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 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 výše uvedeným závěrům 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. 

Shrnutí výsledků pracovních hypotéz představuje naplnění dílčích cílů stanovených 

v úvodních kapitole. 

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. 
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 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, 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 státu5. 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 

                                                           
5 Viz dříve zmíněné studie AHR ČR z roku 2009, průběh schvalování novely ZDPH v roce 2009 a 

zkušenosti Německa. 
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údajů respondenti zohledňovali i tyto vlivy, 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. 

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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9 Summary  

Key words:  
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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 
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consumption. There also would not, unlike initially estimated, any significant increase in 

employment in these sectors and wages of current employees. 

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. 


