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Abstrakt 

Dizertační práce zkoumá daň z přidané hodnoty z hlediska využívání zvláštních režimů 

ve vztahu k malým podnikům. V první části jsou vymezena teoretická východiska 

zdanění spotřeby. Následující kapitoly se věnují dani z přidané hodnoty, jejímu 

postavení v zemích OECD a harmonizaci této daně v rámci EU. Empirická část se 

zabývá legislativní úpravou registrace k dani z přidané hodnoty v souvislosti 

s poskytováním přeshraničních služeb a jejími dopady na drobné podnikatele. 

V kontextu možností daných předpisy EU je současně na základě vypočtených 

optimálních hodnot hodnocena i výše a předpokládaný vývoj prahové hodnoty pro 

registraci k dani z přidané hodnoty. Rovněž je analyzována potenciálnost zavedení 

režimu hotovostního účetnictví v České republice, a to jak z pohledu podnikatelů, tak i 

z hlediska jeho spravovatelnosti a možných rizik. Na základě zhodnocení poznatků jsou 

v závěru formulovány návrhy a doporučení. 

 

 

Abstrakt 

The dissertation examines the value added tax in terms of the use of special procedures 

in relation to small businesses. Theoretical basis of consumption tax is defined in the 

first part. The following chapters deal with the value added tax, its position in OECD 

countries, and tax harmonization within the EU. The empirical part is concerned with 

the legislative arrangements for the value added tax registration in connection with 

providing cross-border services and its impact on small businesses. Amount and 

expected development of thresholds for value added tax registration, namely on grounds 

of the calculated optimum values, is assessed alongside in the context of options given 

by the EU legislation. It also analyzes the potentialities of establishing cash accounting 

in the Czech Republic, from both of the business perspective and the terms of 

manageability and potential risks. Suggestions and recommendations based on the 

findings evaluation are defined at the conclusion.  
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Úvod 

 

Daně mají zajistit příjmy do státního rozpočtu a přispět k provádění zamýšlené 

fiskální politiky. Existence daní zajišťuje státu finanční prostředky, které jsou 

využívány k naplnění základních funkcí státu. Tyto prostředky jsou využity 

k financování školství, zdravotnictví, sociální sféry, vnitřní i vnější obrany apod. 

Prostřednictvím daní a transferových plateb stát zajišťuje zmírňování sociálních 

nerovností a přerozdělení peněz. 

Národní ekonomiky nepoužívají k naplnění veřejných rozpočtů jednu daň, ale 

několik daní, které mají mezi sebou různé vazby. Současná podoba daňového systému 

ČR byla zavedena v roce 1993. Je založena na třech pilířích, a to na zdanění příjmů, 

zdanění spotřeby a na příspěvcích sociálního pojištění. Doplňující prvky soustavy tvoří 

majetkové daně, zvláštní poplatky a cla.  

Zdanění spotřeby je v České republice zajištěno daní z přidané hodnoty, daněmi 

spotřebními a ekologickými. Daň z přidané hodnoty je všeobecnou daní ze spotřeby, 

protože postihuje všechny prodeje, vyjma vybraných druhů zboží nebo služeb, které 

jsou ze zdanění vyloučeny. Jedná se o jedinou všeobecnou daň ze spotřeby, která může 

být v členských státech Evropské unie uplatňována.  

  Zavedení společného vnitřního trhu vyžadovalo, aby bylo pro daň z přidané 

hodnoty nalezeno řešení, které by vyhovovalo jeho specifikům, a zároveň musela být 

tato daň harmonizována ve všech členských státech Evropského společenství. 

Harmonizace daňových předpisů probíhá především formou směrnic, které jsou 

základním právním nástrojem harmonizace národních právních řádů. Směrnice sice na 

rozdíl od nařízení nemají přímý účinek, ale členské státy jsou povinny je implementovat 

do svých právních předpisů. Ve vztahu k malým podnikům směrnice umožňují 

uplatňovat zvláštní režimy, které by neměly znemožňovat provádění účinných 

kontrolních opatření.  

Důvodem pro zavedení těchto zvláštních režimů je usnadnění výběru daně 

z přidané hodnoty pro malé podniky, neboť úloha malých a středních podniků 

v evropské ekonomice byla opakovaně uznána na nejvyšší politické úrovni. Evropská 

rada v březnu 2008 vyjádřila silnou podporu iniciativě pro další posílení udržitelného 

růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků nazvané „Small Business 

Act“ pro Evropu.  
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Jedním z charakteristických rysů malých podniků jsou jejich omezené finanční 

zdroje, které nabízí méně možností pro zaměstnávání odborníků s dovednostmi 

specializovanými na řízení, účetnictví a daně. Empirické průzkumy prokazují, že 

náklady spojené s dodržováním předpisů, jsou pro malé a střední podniky vyšší než pro 

velké. Přitom vysoké náklady na dodržení daňových předpisů mohou zpomalit 

ekonomiku, jelikož malé a střední podniky jsou považovány za důležité faktory 

ekonomického růstu (Weichenrieder 2007).  

Nejčastější úlevou, která je ve vztahu k malým podnikům využívána, je institut 

osvobození od daně. Jedná se v podstatě o stanovení prahových hodnot, do jejichž 

dosažení jsou osoby povinné k dani osvobozeny od uplatňování daně, ale zároveň je jim 

ponechána možnost dobrovolné registrace k dani z přidané hodnoty. 

Pro zjednodušení postupu při výběru daně mohou členské státy pro malé 

podniky povolit využití režimu hotovostního účetnictví („cash accounting“). Jedná se 

o volitelný zjednodušený systém, který umožňuje těmto osobám povinným k dani 

uplatnit jednoduché pravidlo založené na datu úhrady.  Podstata režimu hotovostního 

účetnictví spočívá v odložení povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty až do 

okamžiku přijetí platby za poskytnuté plnění.  

Podnikatelé projevili snahu o zavedení tohoto systému také v České republice, 

neboť drobným a středním podnikatelům může režim hotovostního účetnictví pomoci 

vyřešit problémy s nedostatkem peněžních prostředků, a to jak v případě, kdy jsou 

nuceni stanovit dlouhé splatnosti faktur, tak i v případě, že jsou odběratelé v prodlení 

s placením. Zavedení režimu hotovostního účetnictví pro malé podniky je také 

v souladu s Programovým prohlášením vlády (2010), ve kterém je uvedeno, že vláda 

vyvine úsilí o změnu režimu DPH v rámci EU tak, aby DPH bylo odváděno až po 

zaplacení faktury. 

 Aktuálnost problematiky dizertační práce je dána několika důvody. Výnosy daně 

z přidané hodnoty jsou významným zdrojem příjmů veřejných rozpočtů, a proto je 

potřeba zajistit dostatečné výnosy plynoucí z této daně. Toho je možno dosáhnout mimo 

jiné také opatřeními pro zvyšování účinnosti a výkonnosti daně. Na druhou stranu 

složitost systému daně z přidané hodnoty přináší vysoké finanční náklady, a to zejména 

malým podnikům. Směrnice Rady umožňují, aby členské státy zavedly zjednodušené 

postupy při uplatňování nebo výběru daně z přidané hodnoty pro malé podniky. Členské 

státy mohou stanovit prahové hodnoty, do jejichž dosažení se malý podnik nemusí 
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registrovat k dani z přidané hodnoty, což umožní správcům daně zaměřit se na velké 

podniky. Směrnice Rady č. 2010/45/EU umožňuje všem členským státům od 1. 1. 2013 

zavést pro malé podniky režim hotovostního účetnictví bez negativních dopadů na 

veřejné rozpočy.  
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1 Cíl a metodika dizertační práce 

 

1.1 Cíl dizertační práce 

Cílem dizertační práce je zhodnocení vývoje, současného stavu 

a předpokládaného vývoje daně z přidané hodnoty v kontextu daňového mixu České 

republiky, a to zejména se zaměřením na osvobození od uplatňování daně z přidané 

hodnoty a režim hotovostního účetnictví pro účely daně z přidané hodnoty. Budou 

analyzovány a vyhodnoceny podmínky těchto zvláštních režimů, které by měly přispět 

k posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 

K dané problematice je zpracováno také dotazníkové šetření, které umožní empirické 

ověření zkoumaných jevů. Záměrem je formulace návrhů a doporučení metodických 

východisek, jež mohou být určitou inspirací pro změny v systému daně z přidané 

hodnoty v České republice.  

Pro naplnění hlavního cíle budou nejprve vymezena teoretická východiska 

zdanění spotřeby. Praktická část dizertační práce se soustředí na jejich aplikaci, bude 

zaměřena na daň z přidané hodnoty v České republice v návaznosti na legislativu 

Evropské unie a budou řešeny následující výzkumné otázky: 

1. Jakými způsoby Česká republika využívá osvobození od daně v souvislosti 

s výší stanovené prahové hodnoty pro registraci? 

2. Měl být v České republice zaveden režim hotovostního účetnictví („cash 

accounting“) pro účely daně z přidané hodnoty? 

Pro dosažení hlavního cíle jsou stanoveny dílčí cíle spočívající: 

 ve zhodnocení výše prahové hodnoty pro registraci v kontextu s jejím 

plánovaným snížením, 

 ve zkoumání závislosti mezi prahovou hodnotou a výnosy z DPH, 

 ve zkoumání závislosti mezi počtem plátců a prahovou hodnotou, 

 v provedení průzkumu u podnikatelů s cílem zjistit, jaký je jejich postoj 

k zavedení režimu hotovostního účetnictví pro DPH, 

 v identifikaci a analýze dopadů zavedení režimu hotovostního účetnictví 

v České republice, 

 ve zhodnocení průzkumu a dopadů zavedení hotovostního účetnictví, na základě 

kterého bude formulováno doporučení. 
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Dílčí cíle jsou stanoveny za účelem objektivizace poznání zkoumané 

problematiky a získání shrnujících poznatků, které umožní vyřešení stanovených 

výzkumných otázek. 

 

1.2 Metodika dizertační práce 

Volba použitých metod je podřízena cílům, jichž má být dosaženo a vytváření 

správných závěrů vyžaduje kombinaci několika metod (Široký 2011). Dizertační práce 

respektuje postup od teorie k praxi, od obecného ke zvláštnímu a dochází ke zpětnému 

obohacení obecného poznatky získanými v praktické části. V rámci celého procesu 

poznání a při naplňování tohoto cíle je použito metody analýzy, syntézy, deskripce, 

klasifikace, komparace a dedukce.  

Metoda teoretické analýzy je uplatněna při definování, charakterizování 

a klasifikaci základních pojmů a obecných vlastností daně z přidané hodnoty, 

vzájemných vazeb a jejich působení. Metodou kritické analýzy jsou hodnoceny aktuální 

režimy a hodnoty v kontextu harmonizace daně.  

Deskripce jako metoda popisující určitý stav či zjištěnou skutečnost umožňuje 

utřídění informací. Pomocí klasifikace je potom dosaženo přehlednosti 

a strukturovanosti, proto je tato metoda použita zejména při uspořádání statistických 

dat.  

Metody komparace je využito pro účely vzájemného porovnání jednotlivých 

zkoumaných oblastí daně z přidané hodnoty a metoda syntézy umožňuje zhodnotit takto 

získané poznatky a formulovat návrhy i doporučení.  

Metoda dedukce je aplikována při studiu pramenů a současného stavu zkoumané 

problematiky.  

Při vlastním zpracování výnosů daně z přidané hodnoty na časové ose od roku 

1993 do roku 2012 byla využita analýza časových řad, která je důležitým nástrojem při 

zkoumání dynamiky ekonomických procesů. Byly zjišťovány jak základní, tak 

i souhrnné charakteristiky dynamiky časové řady.  

V dizertační práci jsou také využity údaje získané na základě primárního 

výzkumu, který byl prováděn dotazníkovým šetřením. Pro zhodnocení a komparaci 

informací, získaných na základě empirického šetření, jsou použity statistické metody. 

Korelace je využita pro mměření síly lineární závislosti mezi dvěma náhodnými 



6 

 

veličinami. Pro porovnání pozorovaných a předpokládaných rozdělení je využit chí-

kvadrát test dobré shody.  

Pro účely statistického testování byly stanoveny hypotézy, které byly v podobě 

výroku na stanovené hladině významnosti přijímány nebo zamítány.  

Zpracování dizertační práce se opírá o teoretickou základnu, odbornou literaturu, 

legislativní normy, statistické materiály, konzultace s experty a neméně důležité je pro 

zpracování této práce vlastní poznání, které se opírá o vlastní dlouholeté praktické 

zkušenosti získané při správě daně z přidané hodnoty na finančním úřadě. 

Zkoumané jevy a procesy jsou chápány komplexně ve svých vnitřních a vnějších 

souvislostech. Při řešení problematiky daně z přidané hodnoty bylo nutno vycházet 

z harmonizace této daně v rámci EU.  

Při identifikaci systému daně z přidané hodnoty a jednotlivých zkoumaných 

oblastí byly konfrontovány odlišné metodologické orientace a různé platformy 

teoretických přístupů. Funkcionalistický přístup se zaměřoval na způsob přispění 

problému k zachování nebo zlepšení stavu, konfliktní přístup objasňoval 

všudypřítomnost rozporů, napětí a soupeření jako stěžejního rysu společnosti, 

a vzhledem k podstatě řešení problematiky byl hlavní důraz v metodologické základně 

položen na interakcionistický přístup.  
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2 Teoretická východiska zdanění spotřeby 

 

Daně tvoří prakticky nezbytný základ jakékoliv formy organizování lidské 

společnosti (Stiglitz 1997, s. 455). Existence daní zajišťuje státu finanční prostředky, 

které jsou využívány k naplnění základních funkcí státu. Tyto prostředky jsou 

vynaloženy na financování školství, zdravotnictví, sociální sféry, vnitřní i vnější obrany 

apod. Prostřednictvím daní a transferových plateb stát zajišťuje zmírňování sociálních 

nerovností a přerozdělení peněz (Medveď, Nemec et al 2011). 

Jednotlivé státy vytvářejí daňovou soustavu z více daní, jelikož každá daň má 

své kladné a záporné stránky a v daňovém systému, který je tvořen několika daněmi, se 

negativní dopady částečně vyruší a daně pak lépe plní své funkce v rámci fiskální 

politiky (Vlček 2003). Podle autorů Musgrave a Musgraveová (1994, s. 200) má dobrý 

daňový systém především zajistit dostatečný výnos a rovnoměrné rozložení daňového 

zatížení mezi občany. 

Ve většině států se daňové systémy skládají jak z daní přímých, tak i z daní 

nepřímých, které zahrnují také daň z přidané hodnoty (Boadway 2012, Bernardi 

a Profeta 2003). Ostatní daně, například majetkové, mají doplňující povahu. Hlavními 

zdroji daňových výnosů jsou podle tradice a daňové politiky jednotlivých států daně 

z důchodů, daně ze spotřeby a příspěvky na sociální zabezpečení (Hamerníková 

a Kubátová 2004).  Problematika vztahu daní přímých (důchodových) a nepřímých 

(daní ze spotřeby) bývá často diskutována. V některých zemích převažuje názor, že 

větší část daňového břemene by měla být převedena na spotřebu (Kubátová 2006, 

s. 145-147). 

Nepřímé daně mohou také pomoci při přerozdělování příjmů a mají schopnost 

korigovat nedostatky trhu, jako jsou monopolní efekty při dodávkách určitého zboží či 

existence externalit, která je ignorována výrobci (James a Nobes 2012, s. 233). Mezi 

nepřímé daně jsou v České republice řazeny zejména spotřební daně a daň z přidané 

hodnoty, které byly zavedeny v roce 1993 v rámci velké daňové reformy, a od roku 

2008 také daně energetické. 

Všechny daně ze spotřeby se započítávají do ceny pro spotřebitele a dopadají 

stejně na domácnosti s vysokými i nízkými příjmy. Rovné zdanění výrobků a služeb 

sice působí minimálně negativně na fungování tržního mechanismu, neumožňuje však 

využít daně k přerozdělovací funkci. Vybrané výrobky podléhající spotřebním 
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a ekologickým daním jsou nejprve zdaněny příslušnou selektivní spotřební daní, 

následně ještě podléhají zdanění daní z přidané hodnoty, neboť spotřební a ekologické 

daně vstupují do základu daně pro výpočet daně z přidané hodnoty (Vančurová a kol. 

2012). 

Zásady zdanění v oblasti spotřebních daní byly přijaty v roce 1998 na 

Konferenci ministrů o elektronickém obchodu, která se konala v Ottawě a zúčastnili se 

jí ministři z 29 členských států OECD a z 11 států mimo OECD. Tyto zásady zůstávají 

v platnosti i po další globální interakci systémů spotřebních daní, protože do značné 

míry odrážejí filozofii stávajících daňových pravidel ve většině zemí. Tyto zásady lze 

shrnout takto: 

 neutralita, 

 efektivnost, 

 jistota a jednoduchost, 

 účinnost a spravedlnost, 

 flexibilita. 

Daně by měly být neutrální i spravedlivé a nemohou rozlišovat mezi formami 

obchodu. Obchodní rozhodnutí by měla být motivována ekonomickými, nikoli 

daňovými důvody. Firmy ve srovnatelných situacích, které vykonávají srovnatelné 

transakce, by měly podléhat stejnému daňovému zacházení. 

Náklady vynaložené na splnění daňových povinností na straně podniků 

a administrativní náklady na straně státu by měly být co nejnižší.  

Daňová pravidla by měla být jasná a snadno pochopitelná, aby daňové subjekty 

věděly kdy, kde a jak se daň odvádí, a také aby mohly předvídat daňové důsledky 

transakcí. 

Zdanění by mělo produkovat správnou výši daně ve správný čas. Potenciál pro 

daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem by měl být minimalizován při 

zavedení takových opatření, která jsou úměrná rizikům. 

Daňové systémy by měly být flexibilní a dynamické, aby držely krok 

s technickým a obchodním vývojem (OECD 1998). 
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2.1  Vývoj daní ze spotřeby 

Obchodníci platili různé poplatky a daně při obchodování či při vjezdu na určitá 

území. Jednalo se o předchůdce daní ze spotřeby, které tím patří mezi nejstarší daně 

vůbec (nejstarší z nich byla cla). Poplatky měly nejprve naturální charakter, teprve 

postupem času začaly být vybírány v penězích. Cílem těchto daní bylo zdanění zisku 

obchodníků, ti je však začali přesouvat do cen zboží, a tím se jejich dopad přesunul na 

spotřebitele (Kubátová 2006, s. 221). 

Akcízy představovaly první formu nepřímých daní, byly modernější formou 

regálů
1
. Vývoj se začal ubírat dvěma směry:  

 Rozvoj akcízů, které fungovaly jako daně z právního převodu zboží, z nichž se 

později vyvinuly daně obratové. 

 Rozvoj akcízů fungujících jako daně spotřební selektivní, které byly ukládány 

pouze na vybrané druhy zboží. Jednalo se o předchůdce dnešních spotřebních 

daní jednotkových a byly ukládány podle počtu kusů, litrů nebo jiných fyzických 

jednotek zboží, které bylo předmětem zdanění. 

Spotřební daně v dnešním pojetí byly nejprve uvaleny na zboží a služby, jejichž 

spotřebu chtěl stát regulovat (benzín a alkoholické nápoje). Ve 30. letech minulého 

století se nepřímé daně rozšířily na většinu zboží s výjimkou výrobků vyňatých ze 

standardního zdaňování běžnými daněmi z důvodu jejich vyššího zdanění (Široký 2008, 

s. 171). 

V návaznosti na historický vývoj jsou daně ze spotřeby i v současné době 

rozděleny do dvou základních skupin: 

 daně univerzální (všeobecné) neboli daně z prodejů (obratů), 

 daně selektivní neboli vlastní spotřební daně (akcízy). 

 

2.2  Všeobecné daně ze spotřeby 

Tyto daně mají až na výjimky postihovat veškeré prodeje zboží a služeb. Mají 

všeobecný charakter a ve většině států existují alespoň dvě sazby daně. Daň představuje 

určitou procentní část z ceny prodaného zboží tzn., že je ukládána „ad valorem“. 

K daním univerzálním je řazena daň z obratu a daň z přidané hodnoty. 

                                                 
1
 Regály byly poplatky za propůjčení práv patřících výhradně panovníkovi (např. za právo lovu, právo 

vařit pivo, razit mince apod.). 
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Daně z prodejů mohou být: 

a) jednorázové (jednofázové), které jsou na výrobek uvaleny pouze na jednom 

určeném stupni zpracování:  

 daň výrobková (při převodu zboží mezi výrobcem a obchodníkem), 

 daň z maloobchodního obratu, 

 daň z velkoobchodního obratu; 

b) vícerázové (vícefázové), jež jsou ukládány na každém stupni zpracování: 

 daň duplicitní - kaskádová, 

 daň neduplicitní
 
- nekaskádová (Široký 2008, s. 173). 

Výše daně při jednorázovém zdanění se však může výrazně lišit podle toho, na 

kterém stupni zpracování je daň vybírána. Při zachování stejné sazby daně je u stejného 

výrobku na vyšším stupni zpracování vybrána vyšší daň, protože se zvyšuje základ 

daně.  

U daní vícerázových duplicitních dochází ke zdaňování výrobku u každého 

zpracovatele bez možnosti odečíst hodnotu vstupů, tedy k duplicitnímu zdanění. Počet 

duplicit se potom odvíjí od počtu zpracovatelů. Stejné komodity mohou mít různé počty 

duplicitního zdanění a tato skutečnost je považována za hlavní nedostatek kaskádových 

daní z obratu.  

Z toho důvodu vznikla daň z přidané hodnoty,  která je daní vícerázovou 

neduplicitní, protože umožňuje odečet vstupů. Přidaná hodnota představuje přínos 

zpracovatele na daném stupni zpracování a odpočet již jednou zaplacené daně 

odstraňuje duplicitu. Tím je zajištěno, že podíl daně v konečné spotřebitelské ceně je 

stejný ve všech výrobcích a službách se stejnou sazbou daně.
2
 Daň z přidané hodnoty se 

tedy vybírá na každém stupni zpracování, ale nikoliv z celkové hodnoty statku, ale jen 

z té části, která byla na daném stupni k danému statku přidána.   

Přidaná hodnota ekonomicky odpovídá součtu důchodů z použitých faktorů 

výroby, jimiž jsou mzdy, zisky, renty a úroky. Zjišťování přidané hodnoty tímto 

způsobem by bylo složité, navíc by bylo ještě potřeba stanovit, k jakým konkrétním 

výrobkům nebo službám se použité faktory výroby vztahují. Proto se ve všech státech, 

které uplatňují daň z přidané hodnoty, aplikuje nepřímá rozdílová metoda. Daň je 

                                                 
2
 Výjimkou je pouze situace, kdy se mezi zpracovatele, kteří jsou plátci daně, dostane zpracovatel, který 

plátcem daně není, pak by i v případě daně z přidané hodnoty došlo k duplicitnímu zdanění.   
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určena za určité období jako rozdíl daně na výstupu a daně na vstupu. Naproti tomu při 

přímé rozdílové metodě se daň za určité období vypočte jako rozdíl výstupu a vstupu 

a až tento rozdíl se násobí příslušnou sazbou daně (Kubátová 2006, s. 224, Tait 1988). 

 

2.3  Selektivní daně ze spotřeby 

Selektivní charakter mají spotřební a energetické daně. Postihují pouze některé 

stanovené druhy zboží, které se nazývají vybranými výrobky. Jsou ukládány 

jednorázově, nejčastěji u výrobce nebo dovozce. Částka příslušné spotřební daně pak 

vstupuje do základu daně pro výpočet daně z přidané hodnoty. Výrobky zatížené 

spotřebními daněmi tedy podléhají výrazně vyššímu daňovému zatížení.  

Důvody pro výběr okruhu vybraných výrobků jsou: 

 fiskální záměry a potřeby státního rozpočtu, 

 politická hlediska, 

 regulace spotřeby vybraných výrobků (Široký 2003, s. 165). 

Spotřební daně jsou ukládány na výrobky s dlouhodobou stabilní spotřebou 

a nepružnou cenovou elasticitou. Tím jsou zaručeny stabilní a lehce odhadnutelné 

příjmy do veřejných rozpočtů.  Podmínky těchto kriterií splňují i potraviny a zboží 

nezbytné povahy, jejich zdanění však není politicky únosné. Proto jsou spotřebními 

daněmi zatíženy zejména výrobky, u nichž je možno zdanění ospravedlnit jeho 

škodlivostí (na zdraví nebo na životní prostředí) nebo vysokou exkluzivitou 

a luxusností. Snaha o omezení spotřeby škodlivých výrobků je diskutabilní a dosažení 

tohoto cíle je v rozporu se snahou zajistit stabilní příjmy do veřejných rozpočtů. 

Přes nesporný fiskální význam nejsou názory na selektivní daně ze spotřeby 

jednoznačné. Je to zejména z důvodu dvou problematických důsledků těchto daní: 

 Distorzní působení selektivních daní, které způsobuje neefektivní alokaci zdrojů. 

Toto působení je vyvoláno tím, že spotřební daň mění relativní ceny statků 

zdaněných a nezdaněných, a tato změna může vyvolat substituční efekt. 

 Regresivní dopad daně znamená, že větší daňové břemeno dopadá na poplatníky 

s nižšími důchody, protože spotřeba zdaňovaných výrobků není proporcionální 

vzhledem k důchodům, jelikož z menších důchodů je na ni vynaložen vyšší 

podíl (James a Nobes 2012, s. 244).  
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K nejrozšířenějším spotřebním daním patří daně z tabáku, alkoholu 

a minerálních olejů. Kromě toho jsou v některých zemích ukládány i další spotřební 

daně jako například z cukru, šumivých nápojů, cementu, her, textilu, barviv, kosmetiky, 

pojištění či turistiky. Některé méně vyspělé země zdaňují také luxusní zboží. Ve 

vyspělých zemích jsou zaváděny zejména daně energetické, a to na uhlovodíková 

paliva, uhlí a elektřinu. V České republice jsou spotřební daně uloženy na vybrané 

výrobky, které jsou vymezeny směrnicemi Evropských společenství. Jedná se o daň 

z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů a daň 

z tabákových výrobků. 

Selektivní daně ze spotřeby byly v roce 2008 doplněny o energetické daně, a to 

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

paliv.  

 

2.4  Vývoj daní ze spotřeby v ČR 

Daňový systém v tehdejším Rakousku po daňové reformě z roku 1896 zahrnoval 

několik výnosových daní doplněných o daň z příjmů. Nadále zůstávaly v platnosti daň 

pozemková a daň domovní, stejně jako soubor daní spotřebních zastoupených daní 

z piva, z lihu, z minerálních olejů, z tabáku, z cukru, z čaje, z petroleje, potravní daní na 

čáře
3
 a poměrně vysoká dovozní cla.  

Po vzniku samostatné Republiky Československé v roce 1918 byl převzat 

daňový systém Rakousko-Uherský. V řadě zemí včetně Československa byla zavedena 

všeobecná spotřební daň, a to duplicitní daň z obratu. Dále byl rozšířen okruh 

vybraných výrobků podléhajících spotřebním daním, například o droždí, žárovky, uhlí, 

vodní sílu a sodovou vodu.  

  V roce 1927 byly v českém daňovém systému daně ze spotřeby tvořeny: 

a) systémem akcízů, do kterého patřila: 

 daň z lihu, 

 daň z cukru, 

 daň z minerálních olejů, 

 daň z uhlí, 

 všeobecná daň nápojová (předmětem daně bylo: víno, mošt, limonády, 

                                                 
3 Potravní daň na čáře se vybírala z dovozu potravin z venkova do vnitřního obvodu velkoměsta – u nás 

v Praze a v Brně. 
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minerální vody, sodové vody a pivo), 

 daň z vodní síly, 

 daň z masa4, 

b) daní z obratu a daní přepychovou. 

Tento systém nepřímých daní platil až do období protektorátu, kdy byly v oblasti 

nepřímých daní z převážné většiny převzaty předpisy německé. Po osvobození v roce 

1945 byl znovu zaveden systém prvorepublikový pouze s některými změnami. V oblasti 

nepřímých daní existovala duplicitní obratová daň a opět byla zavedena daň přepychová 

(daň z předmětů zbytné potřeby). Existovaly i daně spotřební, a to daň z cukru, 

z minerálních olejů, z piva, ze šumivého vína, z masa, z droždí, z kyseliny octové, 

z jedlých tuků, ze zapalovadel, z uhlí, z elektrických zdrojů záření, z cigaretového 

papíru a všeobecná nápojová daň. Daň z lihu byla změněna na státní fiskální monopol, 

nadále existoval monopol solní, tabákový a umělých sladidel. Všechny nepřímé daně 

i monopoly byly v roce 1950 nahrazeny všeobecnou daní, která vycházela ze 

socialistického hospodářství. 

Jak uvádí Boněk (2001) ke změně došlo v roce 1953, kdy byla provedena tzv. 

Kabešova
5
 daňová reforma, která dokončila socializaci československého daňového 

systému. Byla zavedena daň z obratu socialistického typu, která vycházela z monopolu 

zahraničního i vnitřního obchodu, státního řízení cen, dvojí cenové hladiny 

(velkoobchodní a maloobchodní ceny).  

Daň z obratu byla v Československu uplatňována až do konce roku 1992. Byla 

odváděna především z prodeje nebo vnitropodnikového použití zboží. Daň z obratu se 

uplatňovala jednorázově a podléhaly jí pouze výrobky a výkony uvedené v Sazebníku 

daně z obratu, ve vazbě na dříve užívanou Jednotnou klasifikaci průmyslových oborů 

a výrobků. Na dodávky pro výrobní spotřebu a na vývoz nebyla daň z obratu 

uplatňována. Okruh plátců byl vymezen zákonem a jednalo se především 

o podnikatelské subjekty. Plátci daně z obratu a další vyjmenované osoby (např. 

rozpočtové a příspěvkové organizace) mohli za stanovených podmínek nakupovat za 

ceny bez této daně. Podnikatelé, kteří byli fyzickými osobami nezapsanými do 

                                                 
4
 Zákon č. 262/1920 Sb. o dani z masa stanovil, že daň z masa se platí: 

1. z porážek dobytka hovězího, skopového a kozího, vepřového, dále koní, oslů a mulů, 

2. z dovozu zabitých zvířat těchto druhů a jejich částí z ciziny, 

3. z prodeje a odběru dobytka zabitého a masa syrového těchto zvířat těmi, kdož po živnostensku prodej 

masa provozují, neprokáží-li, že maso již bylo podle č. 1. neb 2. zdaněno. 
5
 Jaromír Kabeš byl v té době ministrem financí. 
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obchodního rejstříku, plátci daně nebyli a stejně jako občané i další subjekty, 

nakupovali za ceny včetně daně z obratu bez možnosti uplatnění odpočtu. Vznik 

zdanitelného obratu byl vázán na vystavení faktury o prodeji nebo dokladu 

o vnitropodnikovém použití zboží. Základem daně byla prodejní cena, tj. cena 

zahrnující i daň z obratu. 

V roce 1990 byly novelizovány zákony o dani z obratu, to však nebylo 

dostačující vzhledem k tomu, že zákon neodpovídal podmínkám tržního hospodářství. 

Tehdy platný daňový systém bránil dalšímu rozvoji podnikání, byl nespravedlivý 

a nebyl kompatibilní s vyspělými evropskými státy, a proto byla od června 1990 

připravována komplexní daňová reforma.   

Od roku 1993 je systém nepřímých daní tvořen univerzální daní ze spotřeby, 

kterou je daň z přidané hodnoty a daněmi selektivními, tj. spotřebními daněmi a cly, ke 

kterým v roce 2008 přibyly daně energetické. 

 

Obrázek č. 1:  Nepřímé daně v České republice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 Daň z přidané hodnoty 

 

Daň z přidané hodnoty je se svojí téměř šedesátiletou historií daní poměrně 

mladou. S myšlenkou daně z přidané hodnoty přišel v roce 1920 německý podnikatel 

Wilhelm Von Siemens. Tuto myšlenku přepracoval na systém francouzský vládní 

ekonom Maurice Lauré, který je považován za „otce“ daně z přidané hodnoty.  Daň 

z přidané hodnoty (taxe sur la valeur ajoutée) byla zavedena ve Francii v roce 1954. Na 

výrobní úrovni byla krátce nato DPH zavedena v bývalých francouzských koloniích 

Pobřeží slonoviny a Senegalu. Brazílie v souvislosti s daňovou reformou v roce 1965 

zavedla tradiční daň z přidané hodnoty, která je uplatňována na všech stupních výroby 

(Edmiston, Fox 2006).  

Podle údajů OECD však v roce 1965 ještě ve většině států převažovaly daně 

z obratu. Do roku 1989 zavedlo DPH 48 států zejména ze západní Evropy a Latinské 

Ameriky. Další rozšiřování DPH pokračovalo za podpory Mezinárodního měnového 

fondu a v roce 2010 již byla uplatňována ve více než 140 státech (Charlet a Owens 

2010). Zavedení daně z přidané hodnoty bylo jednou z nejvýznamnějších událostí druhé 

poloviny minulého století.  

Ve světě jsou uplatňovány dvě rozdílné podoby daně z přidané hodnoty. První 

skupina států, zejména členské státy EU uplatňují DPH, která byla založena na 

francouzském a později evropském modelu. Tyto státy uplatňují základní sazbu daně 

a několik snížených sazeb daně.  Druhá skupina států, například Austrálie, Kanada, 

Korea, Nový Zéland, Singapur a Jižní Afrika uplatňuje daň z přidané hodnoty odlišně. 

Je zde ve větší míře využita základní sazba daně a existuje méně výjimek. Například 

Nový Zéland v roce 1986 zavedl GST (Goods and Services Tax) s jednou nízkou 

základní sazbou daně 10 %, s nízkým registračním obratem a pouze s několika málo 

výjimkami a osvobozeními. Rozvojové země dávají přednost systému s jednou sazbou 

daně, například z 30 afrických států, které zavedly DPH má 22 zemí pouze jednu sazbu 

daně (Charlet a Owens 2010). 

Daň z přidané hodnoty z ekonomického hlediska odpovídá dani 

z maloobchodního obratu, ale technika výběru ukazuje, že využití daně z přidané 

hodnoty je výhodnější.  Pořídí-li plátce daně od jiného plátce vstupy
6
, které použije pro 

                                                 
6
 Náklady na produkci či služby (přijatá plnění), se nazývají vstupy, daň v jejich ceně zaplacená je daní na 

vstupu. 
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své výstupy
7
 (zdanitelná plnění), má nárok na uplatnění odpočtu daně. To znamená, že 

částku daně, kterou v hodnotě nakoupeného zboží zaplatil, si může za zákonem 

stanovených podmínek odečíst od své povinnosti, která mu vznikla z prodaného zboží či 

poskytnutých služeb (Hart 1994).   

Plátce daně za dané zdaňovací období vypočítá rozdíl mezi sumou daně na 

výstupu a na vstupu. Je-li daň na vstupu nižší, než daň na výstupu, pak se jedná 

o vlastní daňovou povinnost. Opačný případ je označován jako nadměrný odpočet, který 

je potom jako přeplatek na dani z přidané hodnoty plátci vrácen. Tato metoda je 

používána ve všech státech Evropské unie, které uplatňují daň z přidané hodnoty a je 

nazývána nepřímou rozdílovou metodou (Schultzová 2007). 

Daň z přidané hodnoty prostřednictvím odpočtů daně zajišťuje, že je vždy 

zdaněna pouze přidaná hodnota, která byla na daném stupni vytvořena. Výsledná výše 

daně je stejná jako jednorázová daň z maloobchodního obratu. Vícerázové zdanění daní 

z přidané hodnoty však nepřináší tak vysoké výdaje jako daň maloobchodního obratu, 

protože je daň vybírána postupně (Cnossen, 1993, s. 79). 

Daň z přidané hodnoty je upřednostňována před daní z maloobchodního obratu 

z následujících důvodů: 

 vyššího potenciálu pokrytí daní, zejména možnost zdanit služby, které jsou často 

poskytovány malými podniky a dani z maloobchodního obratu  nepodléhaly, 

a tím byly zvýhodněny před zbožím, 

 schopnosti rozlišovat zboží, které je určeno pro podnikatele od zboží určeného 

pro konečného zákazníka, prostřednictvím odpočtu daně, která byla zaplacena 

v hodnotě nakoupeného zboží, 

 schopnosti ovlivnit správné úpravy daně na hranicích, jelikož technika daně 

umožňuje vývoz bez daně, a tím odstraňuje daňové distorze při vývozu, 

 administrativní proveditelnosti, neboť proces výběru daně je rozptýlen do všech 

odvětví průmyslu i obchodu a část důkazního břemene v souvislosti s daňovou 

povinností je převedena na daňové poplatníky (Cnossen 1993, s. 80-81). 

Mezi hlavní výhody daně z přidané hodnoty oproti daním z obratu jsou ještě 

podle autorů James a Nobes (2012, s. 233) řazeny: 

                                                 
7
 Prodeje (uskutečněná plnění) jsou označovány jako výstupy a daň, kterou z nich jsou plátci povinni 

odvést, se nazývá daň na výstupu. 
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 neutralita vzhledem k volbě spotřebitelů i výrobců, protože konečný podíl daně 

ve výrobku je stejný, bez ohledu na počet stupňů zpracování, 

 odolnost proti daňovým únikům z důvodu existence dokladů o vstupech 

a výstupech vždy u dvou subjektů
8
.   

Naproti tomu má daň z přidané hodnoty ve srovnání s daněmi z obratu i některé 

nevýhody, a to zejména:  

 náročnost přechodu na novou daň, obzvláště z důvodu nutnosti registrace mnoha 

daňových subjektů v relativně krátkém časovém úseku a potřeby jejich 

vyškolení v používání nové daně, a zároveň nutnost vyřešení započtení vstupů 

u dříve nakoupených výrobků, 

 administrativní nákladnost fungování daně jak pro stát, tak i pro plátce, 

 obavy ze zvýšení inflace v souvislosti se zavedením daně
9
 (Kubátová 2006, 

s. 231-232). 

Jak ukazuje fungování daně z přidané hodnoty v rámci společného trhu EU, 

původně uváděná přednost spočívající v odolnosti proti daňovým únikům se 

nepotvrdila. Naopak jak uvádí Vyncke, Cordewener a Broe (2011), Cnossen (2011a) 

a Manea a Manea (2011), množící se daňové úniky na mezinárodní úrovni (například 

karuselové podvody) vyvolaly potřebu změny systému daně z přidané hodnoty tak, aby 

se zvýšila účinnost daně. 

Daň z přidané hodnoty může být posuzována z hlediska právního, 

ekonomického i účetního a každý z těchto pohledů zdůrazňuje různé aspekty daně 

(Cnossen, 2011b).  

Právní hledisko a terminologie jsou nezbytné při tvorbě právních předpisů, na 

základě kterých je potom daň z přidané hodnoty spravována a vybírána. Zavedení každé 

daně vyžaduje jednoznačné definování subjektu, který má být zdaněn, co bude 

                                                 
8
 Tato výhoda je však v řadě zemí považována za spornou, protože na druhou stranu skutečnost, že 

subjekt, který uskutečnil plnění, nezaplatí daň, nemůže být důvodem pro neuznání nároku na odpočet na 

vstupu. Stát potom vyplatí daň, která není odvedena do veřejného rozpočtu. Množí se také daňové úniky 

v souvislosti s vývozem či dodáním zboží. Na základě vlastních zkušeností z praxe lze říci, že odolnost 

proti daňovým únikům závisí na disciplinovanosti plátců a současně na podobě a aplikaci legislativních 

pravidel upravujících výběr a správu jednotlivých daní. Z toho důvodu existují velké rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi. 
9
 V ČR došlo v roce 1993, kdy byla daň z přidané hodnoty zavedena, k růstu maloobchodních cen 

o 20,8 %. Z toho polovina byla považována za zvýšení cen v důsledku zavedení DPH. Ke zvýšení cen 

došlo zejména z důvodu rozšíření okruhu zboží, činností a služeb podléhajících zdanění daní z přidané 

hodnoty oproti dani z obratu. 
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předmětem daně, za jaké období a z jakého základu daně bude daň vybírána.   Pro daň 

z přidané hodnoty musely být přesně definovány specifické termíny jako například 

osoba povinná k dani, plnění zdanitelná a osvobozená od daně, datum a místo 

uskutečnění zdanitelného plnění a další.  

Z právního pohledu je daň z přidané hodnoty daní z transakcí subjektů 

registrovaných k dani, které jsou uskutečněny za úplatu. Jedná se o daň uloženou na 

současnou spotřebu, tedy na veškeré zboží a služby, které opustí okruh registrovaných 

subjektů bez ohledu na to, zda jsou spotřebovány okamžitě nebo budou spotřebovány 

v průběhu životnosti například ve formě odpisů. To je v rozporu s názorem ekonomů, že 

v ideálním případě by se daň z přidané hodnoty měla vztahovat na všechny spotřební 

výrobky včetně těch, které jsou vyrobeny vlastní činností, aby bylo zajištěno rovné 

zacházení pro všechny produkty.  

Podle právního pohledu by byla zdaněna například zelenina vypěstovaná v rámci 

podnikání, která je vyňata pro osobní potřebu, ačkoliv to nelze považovat za zdanitelné 

plnění, kdežto zelenina vypěstovaná pro osobní spotřebu by předmětem daně nebyla. 

Podle ekonomického pohledu by měly být zdaněny oba produkty. 

Ekonomové tvrdí, že DPH je veličina toková, nikoliv stavová.  Ideálně by měl 

být vlastník domu zdaňován pravidelně, a to z nájemní hodnoty svého majetku, stejně 

jako by měl být zdaněn pronájem nemovitosti. Právníci argumentují tím, že obytné 

nemovitosti by měly být zdaněny v okamžiku, kdy je dům prodán stavitelem (plátcem 

daně z přidané hodnoty) vlastníkům bytů, kteří plátci daně nejsou a ani by jimi neměli 

být.  

Obecně lze říci, že právní hledisko ve srovnání s hlediskem ekonomickým, 

věnuje málo pozornosti distorzím, které daň z přidané hodnoty způsobuje. Tyto 

distorze, které jsou nákladem společnosti nad rámec výnosů daně z přidané hodnoty, 

jsou především výsledkem osvobození od daně, výjimek a diferencovaných sazeb daně, 

které ovlivňují preference spotřebitelů.  

Z hlediska účetního, pokud je účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, 

není zaplacená daň z přidané hodnoty daňově uznatelným nákladem
10

 a daň účtovaná za 

uskutečněná zdanitelná plnění není zdanitelným výnosem, jelikož vstupy a výstupy jsou 

vypořádány v rámci přiznání k dani z přidané hodnoty.  

                                                 
10

 S výjimkou zákonem stanovených případů, například když plátce daně nemůže uplatnit daň nebo část 

daně jako odpočet daně. 
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3.1 Principy zdanění 

Uplatněním zásady místa plnění v zemi určení (spotřeby) dosahuje daň z přidané 

hodnoty neutralitu v mezinárodním obchodě. Podle této zásady jsou vývozy osvobozeny 

od daně s vrácením daně na vstupu a dovozy jsou zdaňovány stejným způsobem a se 

stejnými sazbami, jaké jsou uplatňovány na tuzemské transakce. To znamená, že 

celková daň zaplacená v souvislosti s uskutečněným plněním se řídí pravidly platnými 

ve státě spotřeby a veškeré příjmy jsou výnosem státu, kde dochází k dodání 

konečnému spotřebiteli (Breuer, Nam 2009).  

Zásada místa plnění v zemi určení kontrastuje s principem země původu 

(výroby)
11

, podle kterého by každý stát zdaňoval plnění vytvořená v dané zemi. Při 

využití principu země původu by stát výrobce zdaňoval vývoz na stejném základě a ve 

stejné výši jako tuzemské dodávky. Při dovozu by stát vracel daň z přidané hodnoty 

podle vlastních předpisů a sazeb daně, ačkoli daň byla zaplacena jinému státu a v jiné 

sazbě daně. To by bylo v rozporu s jedním ze základních rysů DPH, a to že se jedná 

o daň ze spotřeby, a proto by výnosy této daně měly být příjmem státu, ve kterém 

dochází ke konečné spotřebě. 

V mezinárodním obchodě princip zdanění ve státě spotřeby funguje dobře, 

protože je podpořen kontrolami na hranicích. Vyvážené zboží je bez daně z přidané 

hodnoty, což je zajištěno postupným uplatněním odpočtů ze vstupů, a dovozy podléhají 

stejné sazbě daně jako tuzemské zboží. DPH při dovozu bývá vybíráno buď současně se 

clem, nebo v některých zemích prostřednictvím daňového přiznání za příslušné 

zdaňovací období. Odpočet daně při dovozu při zachování stejných podmínek jako 

u tuzemského zboží zajišťuje neutralitu a omezuje zkreslení ve vztahu k mezinárodnímu 

obchodu. 

Uplatnění zásady místa určení při poskytnutí služeb a nehmotných produktů je 

mnohem obtížnější. Povaha služeb a nehmotných aktiv je taková, že neexistují žádné 

celní kontroly, které mohou potvrdit vývoz. Proto byla stanovena zvláštní pravidla pro 

stanovení místa plnění, která odrážejí zásady místa určení. Ve většině zemí se pro 

dodání zboží mezi obchodníky (Business to Business) používá tzv. reverse charge 

mechanismus a při dodání zákazníkovi (Business to Customers) je zboží zdaněno podle 

                                                 
11

 To je třeba odlišit od pojmu používaného v EU pro systém, ve kterém by DPH z intrakomunitárních 

plnění měla být vybírána v členském státě původu, ale vybraná daň by směřovala do členského státu 

určení. 
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principu původu. V případě neexistence takového mechanismu by se museli zahraniční 

dodavatelé, kteří poskytují služby v zemích, kde nejsou usazeni, registrovat pro účely 

DPH a splnit všechny daňové povinnosti v zemi, ve které služby poskytují, což by 

znamenalo zvýšenou administrativní zátěž. Nicméně, mechanismus přenesení daňové 

povinnosti není uplatňován ve všech státech a také pravidla se mohou v jednotlivých 

zemích lišit. 

 

3.2 Daň z přidané hodnoty v zemích OECD 

V zemích OECD je daň z přidané hodnoty uplatňována ve 33 členských zemích 

z 34 a jedinou zemí, která DPH dosud nezavedla je USA (Salanié 2012, s. 7). V USA je 

uplatňována prodejní daň (Stiglitz 1986).  Postavení daně z přidané hodnoty v daňových 

systémech jednotlivých států se výrazně liší stejně jako i způsob uplatnění této daně. 

Společné základní principy jsou nezbytné pro zajištění potřebné míry soudržnosti, která 

může pomoci zabránit dvojímu zdanění, neúmyslnému nezdanění, daňovým únikům či 

narušení hospodářské soutěže. Mezi faktory, které mohou zlepšit účinnost daně 

z přidané hodnoty, lze zařadit zavedení široké základny pro standardní sazbu daně 

s minimálním počtem výjimek, jednotnou sazbu daně a registrační práh, který umožňuje 

daňové správě soustředit se na významné daňové poplatníky.  

Ačkoli mnohé studie, mezi nimiž je možno zmínit například Economics 

Copenhagen (2007), ukazují, že systém DPH se širokým základem a nejlépe s jedinou 

sazbou daně by se velmi blížil ideální čistě spotřební dani a vedl by k omezení 

administrativních nákladů, přístupů k využívání sazeb daně z přidané hodnoty a jejich 

počtu existuje mezi státy mnoho. Jak uvádí Široký (2008, s. 181) k diferenciaci sazeb 

daně došlo v naprosté většině zemí pod vlivem sociálně politických tlaků. Nižší sazba 

daně je proto ukládána na výrobky a služby, které zajišťují základní životní potřeby. 

Široký rozptyl sazeb daně však vede k porušení zásady neutrality daně, k deformaci 

cenových relací. Vznikají distribuční efekty a zvyšuje se distorze. Podle Kubátové 

(2003) má jedna sazba DPH regresivní dopad vzhledem k důchodům, poněvadž sklon 

ke spotřebě s růstem důchodu klesá a diferencované sazby daně mohou zajistit uplatnění 

vyšší spravedlnosti zdanění podle principu platební schopnosti. 

Jak ukazuje tabulka č. 1, mezi členskými zeměmi OECD existují velké rozdíly 

ve výši základních sazeb. Základní sazba se pohybuje v rozmezí od 5 % (Kanada 
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a Japonsko) do 27 % (Maďarsko, které je jedinou zemí, se standardní sazbou vyšší než 

25 % v Evropské unii).  

Tabulka č. 1: Sazby daně z přidané hodnoty v zemích OECD  

 Stát Základní sazba Snížené sazby 

Austrálie 10,0 0,0 

Rakousko 20,0 10,0/12,0 

Belgie 21,0 0,0/6,0/12,0 

Kanada 5,0 0,0 

Chile 19,0 - 

Česká republika 20,0 14,0 

Dánsko 25,0 0,0 

Estonsko 20,0 9,0 

Finsko 23,0 0,0/9,0/13,0 

Francie 19,6 2,1/5,5/7,0 

Německo 19,0 7 

Řecko 23,0 6,5/13,0 

Maďarsko 27,0 5,0/18,0 

Island 25,5 0,0/7,0 

Irsko 23,0 0,0/4,8/9,0/13,5 

Izrael 16,0 - 

Itálie 21,0 4,0/10,0 

Japonsko 5,0 - 

Korea  10,0 0 

Lucembursko 15,0 3,0/6,0/12,0 

Mexiko 16,0 0,0 

Nizozemí 19,0 6,0 

Nový Zéland 15,0 0 

Norsko 25,0 0,0/8,0/15,0 

Polsko 23,0 5,0/8,0 

Portugalsko 23,0 6,0/13,0 

Slovensko 20,0 10 

Slovinsko 20,0 8,5 

Španělsko 18,0 4,0/8,0 

Švédsko 25,0 0,0/6,0/12,0 

Švýcarsko 8,0 0,0/2,5/3,8 

Turecko 18,0 1,0/8,0 

Velká Británie 20,0 0,0/5,0 

Zdroj: OECD 2013  

Nevážený průměr základní sazby ve všech zemích OECD se zvýšil na 18,7 % 

oproti 18 % v roce 2000. Při srovnání průměrné základní sazby daně v členských 

zemích OECD mezi státy, které jsou současně i členy EU a státy mimo EU je průměrná 

sazba daně 21,2 % v zemích OECD, které jsou současně i členy EU a ve státech OECD 

mimo EU je to pouze 14 %.  
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S výjimkou Chile, Izraele a Japonska uplatňují všechny země OECD jednu nebo 

více snížených sazeb daně (včetně domácích nulových sazeb a dodávek osvobozených 

od daně s nárokem na odpočet daně). Použití snížených sazeb daně a výjimek je odklon 

od základní logiky DPH, přesto všechny země OECD (s výjimkou Nového Zélandu 

a Turecka) osvobozují od daně řadu specifických odvětví považovaných za nezbytné 

z důvodů sociálních (např. zdravotnictví, školství a charitativní organizace). Většina 

zemí také využívá výjimek z praktických důvodů (např. finanční a pojišťovací služby), 

nebo z historických důvodů (např. poštovní služby). 

Jednou z výjimek je také osvobození od uplatňování daně z přidané hodnoty pro 

malé podniky. Z tohoto osvobození vyplývá, že osoba povinná k dani nemusí účtovat 

daň z přidané hodnoty na své dodávky a nemá ani nárok na odpočet daně na vstupu. 

Takovým osobám povinným k dani bývá ponechána možnost dobrovolné registrace.  

Příjmy z daní ze spotřeby, především v podobě příjmů z DPH, se po roce 2000 

v daňovém mixu zemí OECD upevnily. Podíl DPH na celkových daňových příjmech se 

v jednotlivých státech liší, a to od 9,6 % v Japonsku až po 38,7 % v Chile, jak je 

ukázáno v následujícím obrázku. Průměrný podíl DPH na celkových daňových 

výnosech je 19,7 % a Česká republika se pohybuje s 20,4 % mírně nad tímto průměrem.  

Obrázek č. 2: DPH jako procento z celkových daňových výnosů v zemích OECD 

v roce 2010 

Zdroj: OECD 2013, vlastní zpracování 
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3.2.1 Výkonnost daně z přidané hodnoty 

Jak bylo uvedeno výše každá země má specifický mix sazeb, výjimek 

a osvobození, které jsou uplatňovány z důvodů historických, ekonomických, sociálních 

a politických. Jednou z možností, jak zajistit vyšší výnosy z DPH bez zvyšování 

základní sazby daně je zlepšení výkonnosti daně. To zahrnuje rozšíření daňového 

základu, omezenější používání snížených sazeb a osvobození od daně, efektivnější 

daňovou správu a řádné dodržování zákona. Teoreticky je daň z přidané hodnoty 

nejefektivnější, když je uložena paušálně na veškeré zboží a služby a je uplatněna pouze 

jedna sazba daně. Daň z přidané hodnoty nebyla navržena a konstruována jako nástroj 

k plnění sociálních a přerozdělovacích funkcí. Jak uvádí Economics Copenhagen (2007) 

výjimky a snížené sazby zvyšují administrativní náklady jak na straně státu, tak i na 

straně plátců daně, a tím se snižuje účinnost daně.  

OECD se mimo jiné ve svých analýzách zabývá také měřením výkonnosti DPH. 

Systém DPH by měl být považován za "efektivní", když pokrývá celou potenciální 

daňovou základnu při jednotné sazbě a celá daň je také vybrána. Jedním z nástrojů, 

který je považován za vhodný indikátor výkonnosti daně z přidané hodnoty je koeficient 

výkonnosti DPH (VAT Revenue Ratio, VRR). Koeficient VRR tedy poměřuje skutečně 

vybrané příjmy z DPH s tím, o kolik by teoreticky mohl být výnos zvýšen, pokud by 

byla uplatněna základní sazba na celý potenciální daňový základ a veškeré příjmy by 

byly vybrány. Koeficient VRR je možno vypočítat podle vzorce 1: 

     
  

     
 ,                 (1) 

kde: 

VR jsou skutečné příjmy z DPH, 

B představuje potenciální daňový základ, 

r je základní sazba daně. 

Hlavní problém při výpočtu VRR spočívá v tom, že neexistuje standardní 

definice potenciálního daňového základu. V případě neexistence těchto údajů, jsou do 

výpočtu zahrnuty výdaje na konečnou spotřebu z národních účtů, které se vypočtou 

podle standardní normy (OSN 1993) avšak musí být ještě dále upraveny. VRR se 

vypočte podle vzorce 2: 

     
  

           
  ,                 (2) 
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kde: 

VR jsou skutečné příjmy z DPH, 

FCE představuje výdaje na konečnou spotřebu, 

r je základní sazba daně (OECD 2013). 

Optimální hodnota koeficientu VRR je rovna 1. Jedná se o teoretickou situaci, 

kdy všechny výdaje na konečnou spotřebu podléhají DPH v základní sazbě, a veškerá 

daň je vybrána. Na druhé straně, nízká hodnota koeficientu VRR může ukazovat na 

malý daňový základ pro základní sazbu daně nebo významné selhání státu ve výběru 

splatné daně. Hodnoty koeficientu VRR v členských státech OECD jsou uvedeny 

v následujícím grafu. 

Obrázek č. 3: Koeficient výkonnosti DPH v zemích OECD v roce 2009 

 

Zdroj: OECD 2013, vlastní zpracování 

Hodnota VRR se pohybuje v rozmezí od 0,31 v Mexiku do 0,99 na Novém 

Zélandu. Nejvyšší koeficient má Nový Zéland (0,99) a za ním Lucembursko (0,92). 

Nový Zéland je státem, ve kterém je uplatněna široká základna pro základní sazbu daně 

s malým počtem výjimek a omezeným použitím nulové sazby. Vysoká hodnota 

v Lucembursku může svědčit o významných příjmech získaných prostřednictvím 

výjimek uplatňovaných v odvětvích finančních služeb (OECD 2013). 

Většina zemí (26) má koeficient VRR pod 0,65, z toho 14 zemí má koeficient 

pod 0,50. To naznačuje, že režimy daně z přidané hodnoty, s mnoha sníženými sazbami 
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daně a osvobozeními od daně mají za následek významné snížení daňových výnosů ve 

srovnání s plně efektivním režimem DPH (Janoušková, Sobotovičová 2013).  

 

3.2.2 Komparace vybraných ukazatelů DPH 

V následující korelační matici jsou prezentovány výsledky závislosti vybraných 

ukazatelů, kterými jsou: 

 koeficient výkonnosti DPH (VRR),  

 podíl DPH na HDP,  

 podíl DPH na celkových daňových výnosech,  

 základní sazba daně, 

 prahová hodnota obratu pro registraci k DPH.  

Tabulka č. 2: Korelační matice vybraných ukazatelů* 

 
VRR 

Podíl DPH 

na HDP 

Podíl DPH 

na celkových 

daňových 

výnosech 

Základní 

sazba 

daně 

Prahová 

hodnota 

obratu pro 

registraci 

VRR 1,0000 
    

Podíl DPH na HDP 0,2880 1,0000 
   

Podíl DPH na 

celkových 

daňových výnosech 

0,1780 0,5888 1,0000 
  

Základní sazba 

daně 
-0,2608 0,7965 0,4656 1,0000 

 

Prahová hodnota 

obratu pro 

registraci 

0,0518 -0,2194 -0,2071 -0,2690 1,0000 

 *Jsou srovnávány údaje z roku 2009, jelikož nebyl dostupný novější údaj VRR. 

Zdroj: OECD 2013, vlastní zpracování 

Silná korelace byla zjištěna mezi základní sazbou daně a podílem DPH na HDP 

(obrázek č. 4).  Výjimkou je Nový Zéland, který má poměrně nízkou sazbu daně (ve 

výši 12,5 %, která byla od roku 2010 zvýšena na 15 %) a přitom podíl DPH na HDP je 

čtvrtý nejvyšší. Toto může být vysvětleno skutečností, že zde neexistují snížené sazby 

daně a je uplatňováno jen velmi málo výjimek, proto je také hodnota koeficientu VRR 

0,99, což je nejvíce ze všech zemí, jak ukazuje obrázek č. 2. Podíl DPH na HDP je 

pouze v 8 státech (Japonsko, Kanada, Mexiko, Švýcarsko, Austrálie, Španělsko, Korea 

a Turecko) nižší než 5 %. V těchto státech je základní sazba nižší (v případě Turecka 

jen o 0,3 % vyšší) než je průměr v zemích OECD. 
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Obrázek č. 4: Korelace mezi základní sazbou daně a podílem DPH na HDP  

Zdroj: OECD 2013, vlastní zpracování 

Obrázek č. 5:  Korelace mezi základní sazbou daně a podílem DPH na celkových 

daňových výnosech 

 

Zdroj: OECD 2013, vlastní zpracování  

Středně silná závislost byla prokázána mezi základní sazbou daně a podílem 

DPH na celkových daňových výnosech (obrázek č. 5). Státy, ve kterých představuje 

DPH vyšší procento z celkových daňových příjmů, uplatňují většinou vyšší standardní 

sazbu daně. Výjimkou je Chile, kde se DPH podílí 42,5 % na celkových daňových 

příjmech, což je ve srovnání s ostatními státy nadstandardní výše. Základní sazba daně 

v Chile se pohybuje pouze mírně nad průměrem zemí OECD, ale není zde uplatňována 

snížená sazba daně. Nižší hodnota koeficientu VRR pak může být ovlivněna nižší 

daňovou morálkou.  

Statisticky významná je také závislost mezi podílem DPH na celkových 

daňových výnosech a podílem DPH na HDP (obrázek č. 6). Výjimkou je zde opět Chile 
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z důvodu vysokého podílu DPH na daňových výnosech, jak je již uvedeno výše. Obecně 

bývají nepřímé daně vyšší ve státech, kde přímé daně nemohou zajistit dostatečné 

výnosy, ať již z důvodu nízkých důchodů obyvatel, či z důvodu špatné daňové morálky. 

Výpočet daňové kvóty a také podílu DPH na HDP, je ovlivněn mnoha faktory, a to 

nejenom z hlediska daňových výnosů, ale i z hlediska samotného vyčíslení HDP. 

Obrázek č. 6: Závislost mezi podílem DPH na celkových daňových výnosech 

a podílem DPH na HDP 

 

Zdroj: OECD 2013, vlastní zpracování 

Naopak slabá korelace byla zjištěna pro všechny ukazatele ve vztahu ke 

koeficientu výkonnosti DPH. Úroveň základní sazby vykazuje slabou negativní korelaci 

ke koeficientu VRR, z údajů je zřejmé, že země se srovnatelnými standardními sazbami 

mohou mít velmi rozdílné koeficienty VRR. Slabé korelace byly zjištěny ve vztahu 

k obratu pro povinnou registraci, což je možno vysvětlit také tím, že výše obratu 

ovlivňuje více administrativní náklady než daňové výnosy. 

Komparativní analýza ukázala, že výkonnost DPH v zemích OECD vykazuje 

nízkou závislost na zkoumaných faktorech. Obecně je možno říci, že výkonnost DPH 

závisí na třech hlavních faktorech, kterými jsou: 

 strukturální rysy daně (tj. sazby daně, výjimky, zásady a prahové hodnoty pro 

registraci k dani),  

 dostatečná kapacita daňové správy, která zajistí efektivní správu daně, 

 míra dodržování daňových předpisů plátci daně.   
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3.3 Harmonizace DPH v EU 

Daňová opatření jednoho státu mohou nepříznivě ovlivňovat tržní prostředí 

v jiných zemích. V situaci, kdy jeden stát výrazně sníží sazbu daně u významné 

ekonomické kategorie, bude tato oblast lákat investory z jiné země. Dochází pak 

na mezinárodní úrovni k tzv. škodlivé daňové konkurenci. Proti tomuto jevu se brání 

Evropská unie a součástí programu je vzájemná koordinace a harmonizace daní 

a daňových politik. V první etapě docházelo zejména k harmonizaci na úrovni 

nepřímého zdanění, tzn. zejména u spotřebních daní a daně z přidané hodnoty. Tato 

výrazně odlišná míra i forma zdanění zboží a služeb by ohrožovala volný pohyb 

(Blechová 2000, Láchová 2007 a Nerudová 2011).  

Harmonizace znamená přibližování a přizpůsobování národních daňových 

systémů a jednotlivých daní na základě dodržování společných pravidel všemi 

zúčastněnými zeměmi.  

Termín daňová harmonizace byl používán v širokém slova smyslu, byly jím 

označovány daňové systémy, které nějakým způsobem působí v harmonii s ostatními až 

po kompletní integraci. Harmonizace zahrnuje daně, které jsou vybírány, daňové 

základy, sazby daně a způsoby, jakými jsou daně spravovány (James, Nobes 2012, 

s. 143-144). 

Harmonizace nepřímých daní je nezbytná pro zajištění fungování společného 

trhu EU, který je založen na volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Nepřímé 

daně ovlivňují vzájemný obchod mezi státy a rozdílná daňová zátěž by vedla k narušení 

hospodářské soutěže (Cnossen 2002). Hlavní nástroje harmonizace daně v EU jsou, jak 

uvádí Kubátová (2009): 

 primární právo EU (Římské dohody z roku 1957 a další smlouvy o Evropských 

společenstvích), 

 sekundární právo EU (směrnice a nařízení). 

Primární právo EU zakazuje ukládat na dovážené zboží vyšší daně, než kterými 

je zatíženo domácí zboží, poskytovat na vyvážené výrobky vyšší odpočet než byla výše 

skutečně zaplacené daně i subvencovat úlevami na přímých daních domácí vývozce. 

Konkrétními nástroji k harmonizaci daní jsou nařízení a směrnice. Nařízení má obecnou 

platnost a je závazné pro všechny členské státy. Naproti tomu směrnice jsou jednotlivé 

členské státy povinny ve stanoveném termínu implementovat do své právní úpravy.   
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První směrnice č. 67/227/EEC zavedla DPH ve všech zemích Evropských 

společenství a definovala daň z přidané hodnoty jako všeobecnou daň ze spotřeby 

stanovenou procentem z prodejní ceny a stanovila termín pro její zavedení 

k 1. 1. 1970
12

. 

Druhá směrnice č. 67/228/EEC definovala předmět daně a vymezila základní 

pojmy jako je místo plnění, dodání zboží, poskytnutí služby, osoba povinná k dani. 

Směrnice umožňovala zavedení různých sazeb daně a ponechala jednotlivým členským 

státům právo přijmout speciální ustanovení, které by zabraňovalo daňovým únikům. 

Povolila zavést speciální režim zdaňování pro sektor zemědělství a pro malé podniky 

(Široký, 2010, s. 122).  

Zavedení První a Druhé směrnice bylo pouze prvním stupněm harmonizace daně 

z přidané hodnoty. Ve svém důsledku sice všechny členské státy DPH zavedly, ale 

v praxi se jednalo o relativně samostatné národní systémy DPH, které se lišily zejména 

rozdílnými způsoby zdaňování služeb či rozsahem a podmínkami pro osvobození od 

daně. 

Šestá směrnice č. 77/388/EEC, byla zavedena v roce 1977 a nahradila Druhou 

směrnici. Šestá směrnice, která byla v podstatě považována za směrnici základní, platila 

do konce roku 2006. Stanovila a vymezila předmět daně, územní působnost, okruhy 

subjektů, základ daně, sazby daně, osvobození od daně, místo plnění, odpočet daně 

a zvláštní režimy. Šestá směrnice přispěla k odstranění odlišných ustanovení národních 

systémů v oblasti DPH zejména tím, že zavedla konkrétní jednotná pravidla DPH 

a nechala členským státům menší prostor pro vlastní odchylnou národní úpravu daně. 

Vedle Šesté směrnice existovala celá řada dalších směrnic, které upravovaly vždy určité 

dílčí oblasti daně z přidané hodnoty. 

Výnosy daně z přidané hodnoty jsou v členských státech EU významným 

příjmem veřejných rozpočtů a jsou také zdrojem financování Společenství. Z toho 

důvodu je nezbytná výměna informací v oblasti daně z přidané hodnoty. Směrnicí Rady 

č. 79/1070/EEC byl rozšířen okruh výměny informací v oblasti přímých daní také na 

daň z přidané hodnoty. Ze zrušení daňových hranic vyplynula nutnost jednotného 

vykazování a vedení statistiky u DPH, jelikož intrakomunitární obchod nepodléhá 

celním kontrolám (European Commission – Taxation And Customs Union 2011). 

 

                                                 
12

 Tento termín byl dalšími směrnicemi odložen. 
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Pro usnadnění kontroly vzájemného obchodu byly v EU zavedeny tyto nástroje: 

 daňové identifikační číslo VAT ID (členským státům byl přidělen kód 

sestávající ze dvou písmen, která se uvádějí před samotným daňovým 

identifikačním číslem),  

 elektronický systém pro výměnu informací v oblasti daně z přidané hodnoty 

VIES (VAT Information Exchange System), 

 kontrolní statistický systém INTRASTAT, který monitoruje pohyb zboží uvnitř 

EU.  

Vzhledem k velkému počtu novelizací se stala Šestá směrnice nepřehlednou, 

proto byla přepracována a nahrazena směrnicí novou. Vytvořená směrnice Rady 

č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (tzv. „Recast“) se stala od 

1. ledna 2007 novým pramenem harmonizace této daně. Jak je uvedeno v úvodu 

směrnice, tato nová právní úprava vznikla zejména z důvodů: 

 zajištění uspořádání jasným a racionálním způsobem s důrazem na strukturu 

a znění směrnice, 

 zabezpečení společného systému DPH, který dosahuje největší neutrality 

a jednoduchosti, pokud oblast působnosti pokrývá všechny stupně výroby 

a distribuce, 

 stanovení přechodných období takovým způsobem, aby mohly být postupně 

přizpůsobeny vnitrostátní právní předpisy, 

 snahy o harmonizování některých pojmů, např. zdanitelné plnění, uskutečnění 

zdanitelného plnění, základ daně, 

 nenarušování hospodářské soutěže, které vyžaduje určit nejen jednotný základ 

daně na hranicích, ale i určitý počet sazeb a sblížení sazeb mezi členskými státy, 

 stanovení minimální úrovně základní sazby DPH, která bude i nadále podléhat 

přezkumu, 

 možnosti zachování odpočtu DPH na předchozím stupni, 

 dalšího sledování dopadu snížených sazeb daně uplatňovaných na místně 

poskytované služby s cílem vytvářet pracovní místa a zajistit hospodářský růst 

a fungování vnitřního trhu,  

 řešení nezaměstnanosti, například možností zavedením snížené sazby DPH na 

služby s vysokým podílem lidské práce, 
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 zajištění co nejvyššího stupně harmonizace povinností osob povinných k dani, 

aby byl zaručen rovnocenný způsob výběru DPH ve všech členských státech, 

 umožnění používání elektronické fakturace způsobem, který musí zajistit 

možnost kontroly ze strany správců daně, aj. 

Samotný obsah směrnice je rozdělen do XV hlav a každá hlava dále členěna do 

dílčích kapitol, oddílů a pododdílů a závěr “Recastu” je věnován dvanácti přílohám.  

Nicméně i směrnice Rady 2006/112/ES již byla novelizována novými 

směrnicemi: 

 2006/138/ES, která upravuje použitelnost daně z přidané hodnoty uplatňované 

na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky 

poskytované služby. 

 2007/75/ES, která vymezuje některá dočasná ustanovení o sazbách daně 

z přidané hodnoty
13

. 

 2008/8/ES, která zavádí nová pravidla pro určování místa plnění při poskytování 

služeb. 

 2008/9/ES, která stanovuje pravidla pro vrácení DPH osobám povinným k dani 

neusazeným v členském státě vracení daně, ale v jiném členském státě. 

 2008/117/ES  o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti 

daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství. 

 2009/47/ES, která upravuje používání snížené sazby daně z přidané hodnoty pro 

některé státy na vyjmenované druhy zboží. 

 2009/69/ES, která má za cíl omezit daňové úniky spojené s dovozem
14

.  

 2009/162/EU, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES, 

například dodání plynu prostřednictvím soustavy zemního plynu, dodání 

elektřiny a dodání tepelné nebo chladící energie prostřednictvím tepelných nebo 

chladicích sítí. 

 2010/23/EU, která zavádí možnost volitelného a dočasného používání 

mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých 

služeb s vysokým rizikem podvodů
15

. 

                                                 
13

 Např. byl změněn článek 123, aby ČR mohla do 31. 12. 2010 uplatňovat sníženou sazbu daně na 

některé stavební práce. 
14

 Od 1. 1. 2011 je harmonizována otázka minimálních podmínek osvobození dovozu zboží, pokud po 

něm následuje dodání nebo přemístění tohoto zboží osobě povinné k dani do jiného členského státu. 
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 2010/45/EU, která reaguje na některé oblasti týkající se fakturace a elektronické 

fakturace související s technologickým vývojem, a která by měla pomoci 

podnikům snižovat náklady a zvyšovat konkurenceschopnost. Také zavádí cash 

accounting (hotovostní účetnictví), které má za cíl pomoci malým a středním 

podnikům, jež se potýkají s problémy při odvodu daně příslušnému orgánu před 

přijetím platby od svých pořizovatelů nebo příjemců. Členské státy by měly mít 

možnost povolit, aby daň byla dodavatelem nebo poskytovatelem odvedena až 

po přijetí platby za dodání zboží nebo poskytnutí služby.  

 2010/88/EU, kterou se mění doba trvání povinnosti dodržovat minimální výši 

základní sazby. 

Na základě výše uvedeného množství směrnic je zřejmé, že daň z přidané 

hodnoty a její harmonizace v rámci Evropské unie je oblastí problematickou, která 

prochází procesem neustálého zdokonalování. V roce 2011 předložila Komise ke 

konzultaci široké veřejnosti „Zelenou knihu o budoucnosti DPH“, jejímž cílem je 

umožnit občanům, podnikům a členským státům vyjádřit své názory na problémy, 

které v současnosti v oblasti DPH existují, a podat návrhy, jak je lze řešit.  

 

3.4 Sazby daně 

Sazba daně je algoritmus, jehož prostřednictvím se ze základu daně stanoví 

konkrétní výše daně.  Sazba daně je vždy upravena příslušným daňovým zákonem a pro 

sazby daně z přidané hodnoty platí, že jsou v rámci Evropské unie harmonizovány, aby 

se daň z přidané hodnoty nestala prostředkem daňové konkurence mezi členskými státy. 

Jak uvádí Nerudová (2005) je harmonizace sazeb členskými zeměmi chápána jako 

zasahování do jejich národní suverenity, které se nechtějí vzdát. Jednoznačným řešením 

by bylo úplné sjednocení sazeb daně, ale to by vyžadovalo revizi daňových systémů 

v jednotlivých členských státech.  

Z důvodu zamezení nežádoucí daňové konkurenci byla v říjnu 1992 vydána 

směrnice Rady č. 92/77/EEC, která platila pro všechny členské státy od roku 1993. 

Směrnice stanovila následující základní principy: 

 Všechny státy zruší zvýšenou sazbu daně, která byla uvalována na luxusní 

                                                                                                                                               
15

 Členským státům je umožněno zavést v rámci vnitrostátních plnění princip reverse charge (odvod daně 

odběratelem) také pro emisní povolenky (dosud podle článku 199 jen pro vybrané oblasti jako např. 

stavebnictví). 
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výrobky. 

 Základní sazba daně nesmí být nižší než 15 % a horní hranice není stanovena 

(byl pouze doporučen limit 25 %16). 

 Státy mohou pro vymezený okruh zboží a služeb uplatnit jednu nebo dvě 

snížené sazby daně, které nesmí být nižší než 5 %.  

 Výjimečně je možno udělit některým státům právo uplatnit nižší než 5% 

sníženou sazbu daně nebo nulovou sazbu daně, dokud nebude přijat definitivní 

systém DPH. 

 Každé dva roky provede Rada EU revizi snížených sazeb daně s možností jejich 

úpravy. 

V roce 1995 Komise navrhla neměnit 15% minimum, ale doporučila maximální 

sazbu ve výši 25 %. Rada se ale shodla pouze na tom, že vynaloží „veškeré úsilí“, aby 

se nerozvíralo stávající 10% rozpětí.  V prosinci 2005 prodloužila Rada členským 

státům možnost uplatňovat 15% minimální sazbu DPH do roku 2010.  Směrnice Rady 

2010/88/EU prodloužila platnost minimální sazby daně ve výši 15 % do 31. 12. 2015.  

Členské státy EU uplatňují následující sazby daně z přidané hodnoty17:  

 základní sazbu (Standard rate), které podléhá většina zboží a služeb, 

 sníženou sazbu (Reduced rate), jež může být uplatněna pouze na některé druhy 

zboží a služeb, které jsou uvedeny v příloze H, 

 super sníženou sazbu (Super-reduced rate), která se v současné době pohybuje 

mezi 2,1 % a 4,5 % a uplatňuje ji 5 států (Španělsko, Francie, Irsko, Itálie 

a Lucembursko),  

 mezisazbu (Parking rate) představující přechodné opatření, které mělo zmírnit 

šok z přechodu z nižší sazby DPH na sazbu základní (Belgie, Lucembursko, 

a Rakousko uplatňují 12% sazbu, Portugalsko 13% a Irsko 13,5%), 

 nulovou sazbu (Zero rate). 

V době zavedení DPH měly některé státy základní sazbu daně nižší než 15 %, 

jednalo se však o státy, ve kterých byla tato daň zavedena před rokem 1993. V tomto 

roce začala platit směrnice Rady EU č. 92/77/EEC a všechny státy, které byly v té době 

členskými státy Evropských společenství, byly povinny zvýšit základní sazbu daně 

                                                 
16

 V současné době je v Maďarsku tento limit překročen a je uplatňována základní sazba daně 27 %. 
17

 Od zavedení DPH nejdéle do roku 1992 některé státy (například Belgie, Řecko, Španělsko, Francie, 

Irsko, Itálie, Rakousko, Portugalsko a Velká Británie) uplatňovaly také zvýšenou sazbu daně. 



34 

 

nejméně na 15 %. Aktuální sazby daně v jednotlivých členských státech EU jsou 

uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Sazby DPH v členských státech k 1. 7. 2013  

Členský stát EU 
Super snížená 

sazba 
Snížená sazba Základní sazba Mezisazba 

Belgie  6; 12 21 12 

Bulharsko  9 20  

Česká republika  15 21  

Dánsko   25  

Německo  7 19  

Estonsko  9 20  

Řecko  6,5; 13 23  

Španělsko 4 10 21  

Francie 2,1 5,5; 7 19,6  

Chorvatsko  5; 10 25  

Irsko 4,8 9; 13,5 23 13,5 

Itálie 4 10 21  

Kypr  5; 8 18  

Lotyšsko  12 21  

Litva  5; 9 21  

Lucembursko 3 6; 12 15 12 

Maďarsko  5; 18 27  

Malta  5;7 18  

Nizozemí  6 21  

Rakousko  10  20 12 

Polsko  5; 8 23  

Portugalsko  6; 13 23 13 

Rumunsko  5; 9 24  

Slovinsko  9,5 22  

Slovensko  10 20  

Finsko  10; 14 24  

Švédsko  6; 12 25  

Velká Británie  5 20  

Zdroj: European Commission 2013 

Dánsko v současné době nemá a ani v době zavedení DPH nemělo zavedenu 

sníženou sazbu daně
18

.  Také některé další státy zahájily uplatňování DPH pouze se 

základní sazbou daně (jednalo se o Bulharsko, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, 

Rumunsko a Velkou Británii) avšak postupně byla i v těchto státech zavedena snížená 

sazba daně, někde i dvě. Nejvyšší sníženou sazbu daně uplatňuje Maďarsko, a to ve výši 

18 %
19

. 

                                                 
18

 V roce 1975 zde byla zavedena snížená sazba daně ve výši 9,25 %, která však byla ani ne po půl roce 

zrušena. 
19

 Kromě toho je zde ještě snížená sazba daně ve výši 5 %. 



35 

 

3.5 Výnosy daně z přidané hodnoty 

Pro porovnání daňových výnosů v jednotlivých státech se používají různé 

ukazatele, mezi nimi například podíl daně na celkových daňových výnosech a podíl 

výnosů dané daně na HDP.  

Obrázek č. 7: Podíl DPH na celkových daňových výnosech v členských státech EU 

v roce 2011 (v %) 

 

Zdroj: Taxation Trends 2012 - vlastní zpracování  

Srovnání České republiky se státy EU z hlediska podílu daně z přidané hodnoty 

na celkových daňových výnosech v roce 2011 je uvedeno v obrázku č. 7. Nejvyšší podíl 

daně z přidané hodnoty na celkových daňových výnosech vykazuje Bulharsko, a to 

32 % a naopak nejnižší podíl jen 14,7 % je v Itálii. Z grafu je zřejmé, že nad průměrem 

zemí EU 27 jsou většinou nové členské státy Evropské unie. Pod tímto průměrem je 

většina původních členských zemí a jedinou výjimkou je Česká republika. Na základě 

grafu jsou patrné velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a také rozptyl hodnot 

podílu daně z přidané hodnoty na celkových daňových výnosech je vysoký a dosahuje 

17,3 %. 

V obrázku č. 8 je znázorněn podíl daně z přidané hodnoty na HDP. Nejnižší 

podíl je ve Španělsku a činí 5,4 %. Na opačné straně žebříčku je s  9,9 % Dánsko, které 

mělo podíl daně z přidané hodnoty na celkových daňových výnosech pod průměrem 

EU. Česká republika se opět pohybuje pod průměrem zemí Evropské unie.  
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Obrázek č. 8: Podíl DPH na HDP v členských státech EU v roce 2011 (v %) 

 

Zdroj: Taxation Trends 2012, vlastní zpracování  

Vzhledem k tomu, že daň z přidané hodnoty je významnou daní jak z hlediska 

výnosů v jednotlivých zemích, tak i z hlediska příjmů samotné Evropské unie, je 

v zájmu všech států zlepšit fungování systému této daně, proto jsou prováděny analýzy, 

různé studie a vedeny diskuze. 

Na konci roku 2010 vydala Evropská komise tzv. „Zelenou knihu o budoucnosti 

DPH - Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“.
20

 Jedná se o dokument, 

který hodnotí více než čtyřicetileté fungování systému daně z přidané hodnoty a přináší 

podněty, na jejichž základě má být provedena důkladná revize stávajícího systému. 

Diskuze o fungování současného systému DPH v rámci EU byla vyvolána 

z důvodů: 

 složitosti současného systému DPH, 

 zlepšení fungování vnitřního trhu, 

 maximalizace výběru daně a řešení náchylnosti systému k podvodnému jednání, 

 změn v technologiích a hospodářském prostředí. 

                                                 
20

 Zelené knihy jsou diskusní dokumenty zveřejňované Komisí vztahující se k určité oblasti politiky, 

kterou se Komise chystá regulovat. Ukazují směr, kterým se regulace jednotného trhu bude v budoucnu 

ubírat. Tyto dokumenty jsou určeny především zúčastněným stranám, organizacím i jednotlivcům, které 

jsou vyzývány k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. Snaží se vytvořit prostor 

k rozvaze a zahájit tak konzultaci na evropské úrovni na určité téma. Takové vyvolané konzultace jako 

reakce na zelenou knihu pak mohou vést až k vydání „bílé knihy“, která navrhne soubor konkrétních 

prostředků společné akce na komunitární úrovni. „Bílá kniha“ je následně programovým dokumentem 

střednědobého výhledu. 
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Rozhodnutím Komise č. 2012/C 198/05 ze dne 3. července 2012 bylo zřízeno 

fórum EU pro DPH.
21

 Úkolem fóra je vytvořit platformu kde mohou odborníci 

z daňových orgánů jednotlivých členských států a podnikatelské sféry:  

 neformálně projednat otázky týkající se daňové správy v oblasti DPH, s nimiž se 

obě strany v současné době potýkají při přeshraničních transakcích,  

 diskutovat o praktických podnětech, 

 projednávat možnosti účinnějšího řízení stávajícího systému DPH, včetně boje 

proti podvodům s cílem dosáhnout hladšího fungování stávajícího systému DPH. 

V rámci vedených diskuzí je dlouhodobě řešena také otázka pomoci malým 

a středním podnikům
22

, která vyplývá již z dokumentu „Small Business Act“ pro 

Evropu. Zvláštní režim pro malé podniky si klade za cíl především snížit administrativní 

zátěž při uplatňování běžných pravidel DPH pro podniky s ročním obratem pod určitou 

prahovou hodnotou tak, aby mohly být osvobozeny od uplatňování daně z přidané 

hodnoty.  

 

                                                 
21

 Fórum tvoří nejvýše 45 členů: jeden zástupce z řad úředníků za každý členský stát a reprezentanti 

nejvýše 15 organizací zastupujících podniky nebo daňové odborníky. 
22

 Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 

zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 43 milionů EUR. Podle údajů uveřejněných Evropským parlamentem je v EU 99 % malých 

a středních podniků. Pro účely daně z přidané hodnoty a uplatnění zvláštních postupů jsou pro jejich 

využití malými podniky hranice ročního obratu těchto firem definovány odlišně a není vazba na počet 

zaměstnanců. 



38 

 

4 Daň z přidané hodnoty v České republice 

 

V daňové soustavě České republiky zaujímá daň z přidané hodnoty 

z rozpočtového hlediska významné místo. Je základem nepřímého zdanění, které je ještě 

doplněno systémem spotřebních daní a od roku 2008 systémem daní energetických. 

Výnosy daně z přidané hodnoty jsou druhým nejvýznamnějším celostátním 

daňovým příjmem (po příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku 

zaměstnanosti). Část celostátního inkasa daně z přidané hodnoty je na základě zákona 

o rozpočtovém určení daní převáděna do rozpočtů obcí a krajů (Sobotovičová 2012b).
23

  

Vývoj podílu daně z přidané hodnoty v rámci daňového mixu v ČR je uveden 

v následujícím obrázku. Z uvedených údajů je zřejmé, že podíl DPH se zvýšil od roku 

1995 z 16,8 % na 20,4 % z celkových daňových příjmů (včetně pojistného na zdravotní 

a sociální pojištění). Celkově se daňové příjmy zvýšily z 545 mld. na 1 337 mld. Kč, 

což představuje 245,3 %. Výnosy daně z přidané hodnoty zaznamenaly vyšší tempo 

růstu a zvýšily se téměř trojnásobně.  

Obrázek č. 9: Daňový mix v ČR v letech 1995 až 2012 (v mld. Kč) 

 

Zdroj: MFČR 2013a, vlastní zpracování 

  

                                                 
23

 Od 1. 1. 2012 připadá z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty 71,78 % státnímu rozpočtu, 

19,93 % obcím a 8,29 % krajům. 
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4.1 Zavedení daně z přidané hodnoty v ČR 

V České republice byla daň z přidané hodnoty zavedena 1. ledna 1993, a to 

zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. Právní úprava vycházela z praxe 

zemí Evropské unie, ale nebyla zcela slučitelná s právem EU. Záměrem bylo zajištění 

stabilního a dostatečného příjmu do státního rozpočtu při současném udržení sociální 

rovnováhy ve společnosti, neboť se jedná o daň postihující spotřebu, která má ve svém 

důsledku dopad na všechny sociální vrstvy včetně těch nejchudších (Boněk 2001).  

Předmětem daně z přidané hodnoty byla veškerá zdanitelná plnění za úplatu 

i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění v tuzemsku, pokud zákon nestanovil jinak. DPH 

byla založena na dvou sazbách:  

 základní  23 %, 

 snížené sazbě 5 %.  

Sníženou sazbou byly zatíženy potraviny, léky, invalidní vozíky, ortopedické 

a protetické výrobky, paliva, dodávka energií, noviny, časopisy a knihy. Pro služby 

platila obecně sazba ve výši 5 %, výjimku tvořily služby, uvedené v příloze číslo 2 

zákona o DPH, pro něž platila sazba ve výši 23 %. Jednalo se např. o služby 

restauračního stravování, cestovního ruchu, ubytovací služby a některé výkony výrobní 

povahy zejména opravy. Sazby daně byly stanoveny s ohledem na zajištění potřeb 

příjmové stránky státního rozpočtu tak, aby došlo k minimálnímu zvýšení cenové 

hladiny (Sobotovičová 2012a).  

Daň z přidané hodnoty oproti dani z obratu rozšířila okruh zboží a služeb, 

u nichž byla daň uplatňována. Došlo také ke zvýšení počtu plátců daně, i když byl 

stanoven obrat pro zákonnou povinnost registrace ve výši 6 milionů. Propočet výnosu 

nepřímých daní vycházel z předpokládaného výnosu daně z obratu v roce 1991, který 

byl přepočten indexem 1,13 na úroveň roku 1992 s ohledem na očekávaný vývoj cenové 

hladiny.  

Někteří odpůrci daně z přidané hodnoty upozorňovali také na možnost růstu 

inflace v souvislosti s jejím zavedením. V České republice došlo v roce 1993, kdy byla 

zavedena nová daňová soustava, k růstu maloobchodních cen o 20,8 %. Na růst cenové 

hladiny působilo zejména zavedení daně z přidané hodnoty místo daně z obratu, jak 

uvádí Tomšík (1997, s. 4). Ke zvýšení cen došlo zejména z důvodu rozšíření okruhu 
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zboží, činností a služeb podléhajících zdanění daní z přidané hodnoty oproti dani 

z obratu. 

V celkové daňové struktuře došlo k posílení váhy nepřímých daní
24

 na úkor daní 

přímých. Nepřímé daně včetně cel se v roce 1993 podílely na celkovém daňovém 

výnosu ve výši 50,4 % oproti 46,1 % v roce 1992.  V roce 1995 došlo z důvodu 

postupného snižování rozdílu mezi sazbami daně, ke snížení základní sazby daně 

na 22 %. V souvislosti s navrhovaným snížením základní sazby daně byl očekáván 

pokles příjmů státního rozpočtu v roce 1995 o cca 3 až 4 mld. Kč.  

V rámci celkových daňových příjmů vzrostl v roce 1996 podíl nepřímých daní 

až na 67,2 %. Podíl DPH se neustále zvyšoval a v roce 1995 činil již 37,1 % a v roce 

1996 se opět zvýšil na 38,6 % z celkových daňových příjmů (Janoušková, Sobotovičová 

2011).  

Další novelou z roku 2003 nedošlo ke změně sazby daně, ale ke snížení výše 

obratu pro povinnou registraci, které znamenalo zvýšení počtu plátců daně, a tím 

i výnosů z této daně do státního rozpočtu. Tento přínos však byl v prvním roce 

kompenzován uplatněním nároku na odpočet daně u majetku pořízeného za ceny včetně 

daně při změně režimu (z neplátce daně na plátce daně). Pozitivní přínos snížení výše 

obratu a zvýšení počtu plátců se tak projevil až v následujících letech (MFČR 2013b).  

 

4.2  Vývoj daně z přidané hodnoty po vstupu do EU 

V České republice, která se dne 1. května 2004 stala členským státem Evropské 

unie, začal k tomuto datu platit nový zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Hlavním důvodem pro přijetí tohoto zákona byla nutnost sladit legislativní úpravu 

platnou pro Českou republiku s předpisy Evropské unie. Výjimku měla tvořit pouze 

ustanovení, u nichž ČR vyjednala přechodné období
25

.  

Nový zákon přinesl především podstatnou změnu systému uplatňování DPH 

v rámci dodávek zboží a služeb uskutečněných mezi subjekty usazenými v členských 

státech Evropské unie, ale také některé změny ve vztahu k osobám z „třetích zemí“. 

                                                 
24

 Daně ze spotřeby jsou obecně považovány za nejspravedlivější. Poplatník daně může ovlivnit svou 

míru zdanění tím, že se rozhodne, kolik ze svého příjmu utratí a kolik ušetří. Nepřímé zdanění nebrzdí 

tolik ekonomický růst, zatímco daně z příjmů jsou protirůstové, protože jsou sankční a demotivující. 

Brzdí jak aktivitu lidí, tak i tok kapitálu. 
25

 Jednalo se zejména o uplatnění snížené sazby i po vstupu do EU u dodávek tepla a u stavebních prací 

a objektů pro bydlení nebo o trvalou výjimku snížení výše obratu pro povinnou registraci na 35 tis. EUR, 

tj. cca 1 mil. Kč. 
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Byla zavedena nová terminologie, jako například pořízení zboží, dodání zboží, reverse 

charge, třístranný obchod a nové dopravní prostředky. K datu vstupu do EU se Česká 

republika zavázala k přeřazení některých dalších služeb, zejména tzv. komunálních 

služeb (tj. čistírny, kadeřnické služby, kosmetické služby, opravy obuvi, apod.), do 

základní sazby daně. Pozitivní změnou pro spotřebitele bylo snížení základní sazby 

daně z 22 % na 19 %. Jednalo se o rozsáhlé změny, které byly spojeny s vysokou 

administrativní zátěží jak na straně plátců daně, tak i na straně státu. Plátcům vznikla 

povinnost kromě daňového přiznání podávat také souhrnné hlášení, pokud uskutečnili 

dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském 

státě.  

Většina změn směřovala ke zvýšení daňového zatížení, s cílem zvýšení příjmů 

státního rozpočtu. Jednalo se zejména o přesun některých výrobků a služeb ze snížené 

do základní sazby daně. Snížení limitu pro povinnou registraci plátců mělo ovlivnit 

zvýšení příjmů až v následujících letech.  

V roce 2004 byl celkový celostátní výnos DPH 181,78 mld. Kč, což 

představovalo nárůst oproti roku 2003 o 16,93 mld., a to i přesto, že změny vstoupily 

v platnost až v květnu 2004. Legislativní změny ovlivnily inkaso daně a byly v roce 

2004 největší od doby zavedení daně z přidané hodnoty v ČR. Z důvodu přesunu 

některých druhů zboží a služeb do základní sazby daně došlo ke změně poměru snížené 

a základní sazby daně
26

 na celkovém inkasu DPH a to tak, že se zvýšil podíl základní 

sazby daně až na 85 % tedy zhruba o 10 % (MFČR 2013b). 

V roce 2005 činil celostátní výnos DPH 206,9 mld. Kč a nárůst ve srovnání 

s rokem 2004 byl 113,8 %, tj. o 25,12 mld. více. I přes tento nárůst nebyl splněn 

plánovaný výnos o 12 mld. Kč. Tato skutečnost byla ovlivněna jednak ponecháním 

hotelových služeb ve snížené sazbě daně a přesunutím rekreačních a sportovních služeb 

do snížené sazby daně, a také výrazně nižší spotřebou domácností. Dále se změnil 

způsob zdaňování dovozů ze zemí mimo Evropskou unii a tyto dovozy se staly součástí 

daňového přiznání
27

 oproti situaci v roce 2004, kdy dovozci hradili daň do deseti dnů po 

vyměření celního dluhu a nárok na odpočet daně bylo možno uplatnit až v přiznání 

                                                 
26

 Poměr snížené a základní sazby daně byl 25:75 a od roku 2001 se téměř neměnil. 
27

 V rámci jednoho přiznání k DPH plátce přizná daň z dovozu zboží a zároveň při splnění zákonných 

podmínek uplatní nárok na odpočet daně. Jde o stejný princip jaký je uplatňován i při pořízení zboží 

z Evropské Unie. 
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k DPH podávanému k 25. dnu po skončení zdaňovacího období. Tato změna ovlivnila 

inkaso v lednu a únoru. 

V roce 2006 dosáhl celostátní výnos 218,12 mld. Kč a došlo k nárůstu o 11,22 

mld. Kč. Ani v tomto roce nebyl splněn plánovaný výnos DPH, a to z důvodu přesunutí 

některého zboží do snížené sazby daně (káva a čokoláda), ale také vlivem nižšího tempa 

růstu spotřeby domácností.    

Celostátní výnos DPH za rok 2007 dosáhl 235,04 mld. Kč. Proti skutečnosti 

roku 2006 se jednalo o nárůst o 16,92 mld. Kč, tj. o 7,8 %. V průběhu roku 2007 

nedošlo u DPH k žádným podstatným legislativním změnám, které by měly vliv na výši 

inkasa. Pozitivně se projevilo avizované zvýšení snížené sazby daně na 9 % od 1. ledna 

2008 a také obavy z ukončení platnosti výjimky týkající se výstavby bytových 

a rodinných domů ve snížené sazbě (MFČR 2013b). 

Z důvodu  nutnosti konsolidovat veřejné finance došlo v roce 2008 k dalšímu 

zvýšení snížené sazby daně z 5 % na 9 %. Hlavní důvody lze spatřovat v přijetí 

reformních opatření, která byla schválena v roce 2007.  Došlo k úpravě sazeb u daně 

z příjmů fyzických a právnických osob, což vedlo k meziročnímu poklesu výnosu těchto 

daní. K dalším opatřením patřilo zavedení stropů na sociální pojistné, které oproti 

předcházejícím létům zmírnilo dynamiku růstu. Jako kompenzace výpadku na příjmové 

straně bylo využito zvýšení snížené sazby DPH a zavedení energetických daní.  

Rozsah zboží a služeb podléhajících snížené sazbě DPH se nezměnil
28

. Tímto 

zvýšením snížené sazby DPH došlo ke zvýšení daňové zátěže na zboží, které tvoří velmi 

významnou část výdajů rodinných rozpočtů zejména nejchudších vrstev obyvatel 

(potraviny, léky apod.). Pozitivem navrženého poklesu rozdílu mezi standardní 

a sníženou sazbou daně z přidané hodnoty je snížení motivace plátců daně k daňovým 

únikům, resp. obcházení zákona o DPH
29

. 

V roce 2008 se tak celostátní výnos daně z přidané hodnoty zvýšil oproti roku 

2007 o 19,75 mld. Kč. Oproti plánovanému výnosu ale byla skutečnost nižší. Příčinou 

byl fakt, že u stavebních prací došlo k vyšším platbám předem formou záloh ještě v roce 

2007 (důvodem byla možnost uplatnění sazby daně 5 %) a určitý pokles inkasa je 

                                                 
28

 Do snížené sazby bylo převedeno navíc pouze palivové dřevo. 
29

 Kromě této změny byly také nově vymezeny stavby pro sociální bydlení. Tímto opatřením se při 

poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou těchto staveb zachovává snížená sazba 

daně i po uplynutí přechodného období u výjimky, kterou měla ČR schválenou. 
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možno také přisuzovat snížení domácí poptávky jednak z důvodu silnějšího kurzu 

koruny, a také vlivem počínající finanční krize.  

V roce 2009 představoval celkový celostátní výnos daně z přidané hodnoty 

252,7 mld. Kč a byl zaznamenán meziroční pokles o 0,8 %. Vývoj inkasa byl odrazem 

celkové ekonomické situace a ekonomické recese, která ovlivnila nízkou konečnou 

spotřebu domácností a vlády. Na inkasu se také negativně projevily zavedené 

legislativní změny, zejména zrušení zákazu odpočtu daně při pořízení osobního 

automobilu. Poměrně významným způsobem se do inkasa promítl nárůst daně z přidané 

hodnoty vracené plátcům v jiných členských státech EU a zahraničním osobám 

povinným k dani
30

. Naproti tomu nově zavedený institut skupinové registrace neměl tak 

výrazný dopad na daňový výnos, jak byl očekáván.
31

  

V roce 2010 činil celkový celostátní výnos daně 268,5 mld. Kč, což 

představovalo meziroční nárůst o 6,2 %, tj. v hodnotovém vyjádření zvýšení o 15,8 mld. 

Kč. Na vývoj celkového inkasa v předcházejících letech dopadal zejména rychlejší 

nárůst hodnoty nadměrných odpočtů
32

 než vlastní daňové povinnosti, přičemž ale 

meziroční nárůst vykazovaly obě tyto hodnoty. I přes určité oživení přetrvával pokles 

ekonomické aktivity daňových subjektů v důsledku přetrvávající ekonomické recese. 

Nejvýznamnější změnu v oblasti daně z přidané hodnoty představovalo zvýšení snížené 

i základní sazby daně. Příznivě se na celkovém inkasu projevil pokles daně z přidané 

hodnoty vracené plátcům v jiných členských státech EU a zahraničním osobám 

povinným k dani. Institut skupinové registrace neměl na celkové inkaso daně výraznější 

dopad (MFČR 2013b).  

Celostátní výnos DPH za rok 2011 dosáhl 274,4 mld. Proti skutečnosti roku 

2010 se jedná o nárůst o 5,9 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Z pohledu legislativy DPH bylo 

nejvýznamnější změnou zavedení režimu přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, 

dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění. Režim se vztahoval na dodání odpadu a šrotu a převod 

povolenek na emise skleníkových plynů. Dále pokračoval pokles daně z přidané 

                                                 
30

 V roce 2009 tak bylo vráceno 4,9 mld. Kč, což znamená zvýšení proti roku 2008 o 1,7 mld. Kč. 
31

 Kromě jedné výjimky se daňové povinnosti skupin, které vznikly k 1. 1. 2009, neodchylují výrazněji od 

daňových povinností jejich členů za rok 2008. Výjimkou je skupina v působnosti Finančního úřadu 

v Litvínově, podnikající v petrochemickém průmyslu, jejíž členové vykázali samostatně za rok 2008 

daňovou povinnost ve výši 11,1 mld. Kč, ale daňová povinnost skupiny za rok 2009 činí pouze 7,6 mld. 

Kč. 
32

 Výše odpočtů mohla být ovlivněna také odpočty čerpanými v souvislosti s výstavbou fotovoltaických 

elektráren. 
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hodnoty vracené plátcům v jiných členských státech EU a zahraničním osobám 

povinným k dani. 

Za rok 2012 bylo dosaženo na dani z přidané hodnoty inkasa ve výši 278,2 mld. 

Kč, oproti předchozímu roku došlo k navýšení o 2,8 mld. Kč, což představuje 1 %. 

Inkaso za rok 2012 bylo zásadně ovlivněno mimořádně nepříznivým vývojem v prvním 

pololetí roku, kdy bylo z celkové rozpočtem stanovené částky, naplněno pouze 41,5 %. 

Dá se předpokládat, že hlavním negativním faktorem z legislativního hlediska bylo 

zvýšení snížené sazby daně. Tato změna vyvolala očekávání vyššího inkasa daně, ale ve 

skutečnosti došlo k utlumení spotřeby domácností a konečných spotřebitelů. Snížení 

výnosů bylo ovlivněno také úspornými opatřeními na straně státu, který omezil výdaje 

(MFČR 2013b).  

 Důležitým nástrojem ke zkoumání dynamiky ekonomických procesů je analýza 

časových řad (Ramík 2007). Jednoduché míry dynamiky časových řad umožňují 

charakterizovat základní rysy jejich chování. Mezi základní rysy dynamiky časové řady 

patří absolutní přírůstek, koeficient růstu, relativní přírůstek a průměrný relativní 

přírůstek. 

Absolutní přírůstek (diferenci prvního řádu) lze vypočítat podle vzorce 3:  

            , t = 2,3,…n             (3) 

kde: 

yt  je hodnota inkasa DPH v roce t, 

yt-1 je hodnota inkasa DPH v roce t-1. 

Další používanou elementární charakteristikou je koeficient růstu, který udává, 

o kolik procent vzrostla hodnota časové řady v daném časovém okamžiku oproti období 

v předchozím časovém okamžiku. Koeficient růstu v roce t se vypočte podle vzorce 4:   

   
  

    
 , t = 2,3,…n               (4) 

kde:   

yt  je hodnota inkasa DPH v roce t, 

yt-1 je hodnota inkasa DPH v roce t-1. 

 Vývoj výnosů daně z přidané hodnoty v ČR v letech 1993 až 2012 včetně 

absolutní diference prvního řádu a koeficientu růstu je uveden v následující tabulce. 

Výnosy DPH se od roku 1993 zvýšily o 201 127 mil. Kč a dosahují 360 % výnosů 

z roku 1993. Průměrná výše ročního výnosu je 176 951 mil. Kč. Z údajů uvedených 
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v tabulce je zřejmé, že výnosy mají neustále rostoucí tendenci s výjimkou roku 2009. 

Nejvyšší absolutní přírůstek byl dosažen v roce 2005, kdy se do výnosů plně promítly 

změny, které byly provedeny v souvislosti se vstupem České republiky do EU.  

Tabulka č. 4: Inkaso DPH v letech 1993 až 2012 

Rok Výnosy DPH (v mil. 

Kč) 

Absolutní přírůstky 

(v mil. Kč) 

Koeficient růstu 

1993 77 104 - - 

1994 85 849 8 745 1,113 

1995 94 801 8 952 1,104 

1996 109 313 14 512 1,153 

1997 117 573 8 260 1,076 

1998 119 358 1 785 1,015 

1999 138 282 18 924 1,159 

2000 145 908 7 626 1,055 

2001 151 886 5 978 1,041 

2002 155 209 3 323 1,022 

2003 164 856 9 647 1,062 

2004 184 320 19 464 1,118 

2005 208 413 24 092 1,131 

2006 217 784 9 371 1,045 

2007 236 385 18 601 1,085 

2008 255 190 18 805 1,080 

2009 253 612 -1 578 0,994 

2010 269 547 15 935 1,063 

2011 275 394 5 846 1,022 

2012 278 231 2 837 1,010 

Zdroj: Finanční správa 2013, vlastní zpracování 

Při hodnocení vývoje za celou analyzovanou řadu zjišťujeme souhrnné 

charakteristiky, a to průměrný absolutní přírůstek a průměrný koeficient růstu, které 

závisí pouze na první a poslední hodnotě časové řady. Průměrný absolutní přírůstek 

ukazuje, o kolik by se měl ukazatel pravidelně měnit (v absolutních jednotkách), aby se 

hodnota ukazatele změnila z původní první hodnoty y1 na poslední hodnotu yn. Naproti 

tomu průměrný koeficient růstu poskytuje informaci, o kolik procent by se měla 

hodnota ukazatele měnit, tj. jaká by měla být rychlost růstu. 

Průměrný absolutní přírůstek se vypočte podle vzorce 5:  

 
  

 

   
    

 
    

     

   
 ,             (5) 
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kde:   

y1 je hodnota inkasa DPH v prvním roce,  

yn je hodnota inkasa DPH v posledním roce, 

n je počet let. 

Průměrný absolutní přírůstek za období od roku 1993 do roku 2012 je 10 586 mil. Kč. 

Pouze v sedmi letech bylo dosaženo absolutního přírůstku vyššího, než je průměrný.  

Průměrný koeficient růstu lze vypočítat podle vzorce 6: 

 
     

           
  

  

   
 ,             (6) 

kde:   

y1 je hodnota inkasa DPH v prvním roce,  

yn je hodnota inkasa DPH v posledním roce, 

n je počet let (Ramík 2007). 

Průměrný koeficient růstu je 1,066 a vyšší, než průměrný koeficient byl dosažen 

v jedenácti letech. Od roku 2009 se koeficient růstu pohybuje pod průměrnou hodnotou. 

Obrázek č. 10 poskytuje přehled o vývoji inkasa DPH od roku 1993.  

Obrázek č. 10: Přehled vývoje inkasa daně z přidané hodnoty v letech 1993 až 

2012 (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Finanční správa 2013, vlastní zpracování 

4.3 Sazby daně z přidané hodnoty v ČR 

Jak bylo již výše uvedeno, v době zavedení daně z přidané hodnoty v České 

republice byla uplatňována základní sazba daně ve výši 23 % a snížená sazba daně ve 
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výši 5 %.  V tabulce č. 5 je uveden vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v České 

republice od jejího zavedení až po současnost. 

Tabulka č. 5: Vývoj sazeb daně v České republice  

Období Snížená sazba daně Základní sazba daně 

1. 1. 1993 – 31. 12.1994 5 23 

1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 5 22 

1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 5 19 

1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 9 19 

1. 1. 2010 -  31. 12. 2011 10 20 

1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 14 20 

Od 1. 1. 2013 15 21 
Pramen: vlastní zpracování 

Z uvedeného přehledu změn je patrné, že nejprve docházelo ke snižování 

základní sazby daně a to zejména s cílem postupného sbližování sazeb daně. Z důvodu 

nutnosti konsolidovat veřejné finance došlo v roce 2008 ke zvýšení snížené sazby daně. 

V rámci protikrizového opatření byla od 1. ledna 2010 zvýšena jak snížená, tak 

i základní sazba daně a trend zvyšování sazeb daně pokračuje až do současnosti. 

Průměrná základní sazba daně v členských státech EU v roce zavedení byla 

16 %. Česká republika zavedla DPH se základní sazbou daně o 7 % vyšší, než byl 

průměr v členských státech. Jednalo se o druhou nejvyšší základní sazbu daně v době 

zavedení, nejvyšší mělo Maďarsko, a to 25 % (Sobotovičová 2009). 

Co se týká snížených sazeb daně, je přístup k jejich uplatňování v jednotlivých 

členských státech rozdílný. Česká republika neuplatňuje mezisazbu ani super sníženou 

sazbu daně. Průměrná snížená sazba daně v členských státech EU v roce zavedení byla 

4,3 %. Snížená sazba daně v České republice byla v roce zavedení nad průměrem EU.  

Podle předpisů Evropské unie mohou členské státy používat snížené sazby daně 

z přidané hodnoty u některých místně poskytovaných služeb s vysokým podílem lidské 

práce, které jsou uvedeny v příloze č. IV. Směrnice
33

 a u restauračních služeb 

(s vyloučením dodání alkoholických nápojů a tabákových výrobků).  

                                                 
33

  Seznam služeb uvedených v článku 106: 

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

 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 či postižené 

osoby), 

 holičství a kadeřnictví. 
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Návrh novely na přeřazení těchto služeb do snížené sazby daně byl v roce 2009 

od dubna do listopadu projednáván v poslanecké sněmovně. Byl předpokládán negativní 

dopad na výnos z DPH ve výši 7,3 mld. Kč až 7,7 mld. Kč. Tento návrh nebyl schválen, 

vzhledem k tomu, že byl předložen v období, kdy bylo nutno konsolidovat veřejné 

finance, a služby se zvýšeným podílem lidské práce zůstaly v základní sazbě daně. 

Změny snížené sazby daně mají za následek především zvýšení cen potravin 

a tím snížení reálných příjmů domácností. Stát tímto krokem zvyšuje nepřímé zdanění 

obyvatelstva, které kvůli regresivnímu charakteru DPH dopadne zejména na 

obyvatelstvo s nižšími příjmy (v relativním srovnání s vysoko příjmovými skupinami). 

Výnosy daně z přidané hodnoty
34

 jsou významně ovlivňovány jednak změnami 

sazeb daně, ale také přesuny jednotlivých druhů zboží a služeb mezi sazbami. Také 

očekávané zvýšení sazby daně může ovlivnit zvýšení výnosů DPH již v roce, který 

tomu předchází. Inkaso daně ovlivňují také osoby registrované k dani v jiném členském 

státě, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, u nichž dochází 

k velkým rozdílům mezi jednotlivými roky, a proto lze vývoj inkasa u této skupiny 

plátců těžko odhadnout. Výnosy daně z přidané hodnoty jsou také významně ovlivněny 

počtem plátců se sídlem nebo trvalým bydlištěm v České republice, jejichž počet se 

mění v závislosti na výši prahové hodnoty pro registraci k dani z přidané hodnoty 

a dalších zákonem stanovených povinností registrace. Této problematice budou 

věnovány následující dvě kapitoly.    

V roce 2009 se díky krizi výrazně zhoršila platební morálka firem a z toho 

důvodu bylo hospodářskou komorou navrhováno ministerstvu financí, aby došlo na 

přechodnou dobu ke změně platby daně z přidané hodnoty. V České republice firmy 

odvádějí DPH na základě vystavení faktury bez ohledu na to, jestli byla zaplacena nebo 

ne. Návrh spočíval ve změně, aby byla daň odváděna až po uhrazení faktury. Tato 

změna by ale nepřispěla ke zlepšení platební morálky, pokud by současně nebyl odsunut 

nárok na odpočet daně až do zaplacení. Navrhované změny by neměly dopad na 

příjmovou stránku veřejných rozpočtů, pokud by došlo k pozdějšímu odvodu daně 

z uskutečněných zdanitelných plnění a současně by také nárok na odpočet daně 

u přijatých plnění byl uplatněn později, což v té době bylo možno pouze na základě 

povolené výjimky. Tento návrh byl zamýšlen jako protikrizové opatření v období, kdy 

                                                 
34

 Kromě legislativních změn mají samozřejmě na výši příjmů dopad i další faktory jako je například 

snížení či zvýšení domácí poptávky nebo postupující finanční krize. 
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cashflow firem výrazně snižovaly nedobytné pohledávky za podniky v platební 

neschopnosti
35

. Této problematice bude věnována sedmá kapitola dizertační práce. 

 

                                                 
35

 Ohledně nesplacených pohledávek se vedou diskuze již delší dobu. Např. ve Velké Británii firmy 

získávají zpět DPH automaticky u pohledávek po splatnosti delší než šest měsíců nebo v Rakousku se 

DPH vrací u pohledávek uplatněných v konkurzu. 
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5 Registrace k dani z přidané hodnoty 

 

Daň z přidané hodnoty se dotýká všech občanů, neboť ji platí v cenách výrobků 

a služeb. Výběr této daně však pro stát zajišťují pouze podnikatelé, kteří jsou k dani 

z přidané hodnoty zaregistrováni. Ti potom pod vlastní majetkovou zodpovědností 

odvádějí finančnímu úřadu daň, kterou vybrali od dalších subjektů. 

Zákon o dani z přidané hodnoty stanoví, že osobou povinnou k dani je fyzická 

nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti
36

. Může to 

být také právnická osoba, která nebyla zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje 

ekonomické činnosti. Jedná se o vymezení okruhu osob, které přicházejí v úvahu pro 

dobrovolnou nebo povinnou registraci k dani z přidané hodnoty. Osoba povinná k dani 

se po registraci k dani z přidané hodnoty stává plátcem, identifikovanou osobou nebo 

skupinou pro účely daně z přidané hodnoty.  

Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku
37

, jejíž obrat za 12 

bezprostředně předcházejících po sobě následujících kalendářních měsíců přesáhne 

částku 1 000 000 Kč.  

Obratem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí souhrn úplat bez daně, 

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

jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, 

jde-li o úplaty za:  

 zdanitelná plnění, 

 plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, 

 plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud jde o finanční 

činnosti, pojišťovací činnosti a převod a nájem pozemků, staveb, bytů 

a nebytových prostor a nájem dalších zařízení, jestliže nejsou doplňkovou 

činností uskutečňovanou příležitostně. 

                                                 
36

 Ekonomickou činností se pro účely DPH rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytujících služby. Ekonomickou činností je také důlní činnost, zemědělská výroba a činnosti 

vykonávané podle zvláštních právních předpisů (např. činnosti vědecké, literární, umělecké, činnosti 

lékařů, právníků, inženýrů, účetních, znalců apod.), pokud jsou vykonávány soustavně. Za ekonomickou 

činnost se považuje také soustavné využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů. 

Naopak za ekonomickou činnost se nepovažují činnosti zaměstnanců nebo jiných osob, které mají 

uzavřenou smlouvu, na základě které vzniká pracovněprávní vztah včetně dohod o pracovní činnosti 

a dohod o provedení práce. 
37

 Osoby povinné k dani, které nemají sídlo v tuzemsku a které uskuteční zdanitelné plnění v tuzemsku 

s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato 

plnění poskytována, je plátcem daně ode dne uskutečnění tohoto plnění bez ohledu na jeho výši. 
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Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku. 

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která 

uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, se může 

registrovat k dani z přidané hodnoty jako plátce dobrovolně.  

Osoby povinné k dani mají také v zákonem stanovených případech povinnost 

registrace jako plátci daně z přidané hodnoty. Nejčastějším důvodem povinné registrace 

k dani z přidané hodnoty je překročení zákonem stanoveného obratu, který je stanoven 

ve výši 1 000 000 Kč za nejvýše 12 po sobě následujících kalendářních měsíců. Mezi 

další důvody, při jejichž splnění se musí osoba povinná k dani povinně registrovat, 

patří: 

 podnikání ve sdružení, a to pokud vstoupí osoba povinná k dani do sdružení 

s plátcem, nebo se jiný účastník sdružení zaregistruje k DPH
38

,  

 nabytí majetku pro uskutečňování ekonomických činností na základě rozhodnutí 

o privatizaci nebo na základě smlouvy o prodeji podniku, 

 pokračování v podnikání po zemřelém plátci. 

Jak uvádí Galočík a Paikert (2013) v zákoně je nově od 1. 1. 2013 definována 

identifikovaná osoba jako osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická 

osoba nepovinná k dani, která v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu, jež je 

předmětem daně
39

. Identifikovanou osobou se v tuzemsku stává také osoba povinná 

k dani, která má v tuzemsku sídlo nebo provozovnu, a která není plátcem, pokud přijme 

od osoby neusazené v tuzemsku zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku 

spočívající v: 

 poskytnutí služby,  

 dodání zboží s instalací nebo montáží, 

 dodání zboží soustavami nebo sítěmi
40

. 

                                                 
38

 Režim ve sdružení je takový, že buď jsou všichni účastníci sdružení plátci, nebo neplátci daně z přidané 

hodnoty. 
39

 Jedná se o zboží s výjimkou nových dopravních prostředků a zboží, které je předmětem spotřební daně, 

jehož celková hodnota bez daně překročila v příslušném ani v bezprostředně předcházejícím roce částku 

326 000 Kč. Toto ustanovení nahradilo povinnou registraci plátce podle § 94 odst. 6 zákona 

č. 235/2004S., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012. 
40

 Tato právní úprava nahrazuje povinnou registraci plátce daně z přidané hodnoty, která byla upravena 

v § 94 odstavcích 8 až 10, zákona č. 235/2004S., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 

1. 1. 2010 do 31. 12. 2012. 
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Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není 

plátcem, se také stává identifikovanou osobou, pokud poskytne služby podle § 9 odst. 1 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů, s místem 

plnění v jiném členském státě, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském 

státě osvobozeno od daně
41

.  Identifikovaná osoba má pouze povinnost přiznat daň, ale 

na rozdíl od plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Výhodou je, že 

identifikovaná osoba pro ostatní plnění není považována za plátce daně z přidané 

hodnoty a také nemusí podávat daňová přiznání za období, ve kterých jí nevznikla 

daňová povinnost.  

Podle znění zákona platného od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012 vznikala osobě 

povinné k dani v návaznosti na přijetí služby s místem plnění v tuzemsku, pokud je tato 

služba poskytnuta osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku, povinnost 

registrovat se jako plátce daně z přidané hodnoty. Tato povinnost vznikala také při 

pořízení zboží s montáží a instalací nebo při dodání plynu a elektřiny s místem plnění 

v tuzemsku. V těchto případech nebyl stanoven žádný limit, a proto vznikala jak 

registrační povinnost, tak i povinnost přiznat a zaplatit daň již z první poskytnuté služby 

nebo dodaného zboží. Osoba povinná k dani, která přijímala službu, u které se stanovilo 

místo plnění podle základního pravidla, a to v tuzemsku (vyjma služeb osvobozených 

od daně s nárokem na odpočet daně) od osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku se 

stala plátcem dnem poskytnutí takové služby. Stejnou povinnost měla také osoba 

povinná k dani, které byla poskytnuta některá ze zákonem stanovených služeb
42

.  

Registrační povinnost k dani z přidané hodnoty vznikala také osobám povinným 

k dani, které poskytovaly služby, na které se vztahuje základní pravidlo pro stanovení 

místa plnění pro osoby povinné k dani, do jiného členského státu, pokud byl z těchto 

služeb povinen přiznat a zaplatit daň jejich příjemce. Povinnost registrace plátce daně 

z přidané hodnoty v tuzemsku se nevztahovala na osoby povinné k dani, které do jiného 

členského státu poskytovaly pouze služby, u nichž se stanoví místo plnění podle 

zvláštních pravidel, anebo služby, které jsou v jiném členském státě osvobozeny od 

daně.  V níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty plátců podle důvodu jejich registrace. 

                                                 
41

 Jedná se o právní úpravu, která nahrazuje povinnou registraci plátce podle § 94 odst. 11 zákona 

č. 235/2004S., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012.  
42

 Jednalo se o služby vztahující se k nemovitosti, přepravu osob, služby v oblasti kultury a obdobné 

služby, stravovací služby a krátkodobý nájem dopravního prostředku nebo nájem dopravního prostředku, 

u něhož bylo z důvodu jeho skutečného využití za místo plnění místo třetí země považováno tuzemsko. 
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Podle uvedených údajů je zřejmé, že téměř 78 % plátců se registruje k DPH dobrovolně. 

V této skupině jsou však i plátci, jejichž obrat se blíží hranici pro povinnou registraci 

nebo její překročení v krátkém časovém horizontu očekávají. Z hlediska důvodů pro 

povinnou registraci k DPH převažuje dosažení obratu (prahové hodnoty) a účast ve 

sdružení za účelem podnikání. 

Tabulka č. 6: Počet plátců DPH v členění podle důvodu registrace  

Důvod registrace Počet plátců k 1. 12. 2012 

pořízení zboží a služeb 1 094 

poskytnutí služeb s místem plnění v JČS  2 421 

dobrovolná registrace 391 502 

pořízení zboží nad limit 326 000 Kč 222 

přijetí služeb s místem plnění v tuzemsku 126 

dosažený obrat 81 079 

účastník sdružení 21 151 

pokračování po zemřelém 908 

po přeměně společnosti 1 033 

ostatní 3 492 

celkem    503 028 
Zdroj: Finanční správa 2013, vlastní  

 

Právní úprava platná do konce roku 2012 přinesla zvýšení administrativní zátěže 

zejména drobným podnikatelům, kteří mnohdy ani o vzniku povinné registrace k dani 

z přidané hodnoty nevěděli. Touto problematikou se zabýval dotazníkový průzkum 

„Registrace k dani z přidané hodnoty v souvislosti s poskytováním služeb v rámci 

Evropské unie“
43

. 

 

5.1 Místo plnění u služeb 

Pro správné uplatnění daně z přidané hodnoty je nutno jednoznačně stanovit 

místo plnění tj. stát, ve kterém bude daň odvedena. Místo plnění se stanoví jiným 

způsobem pro dodání zboží a jiným způsobem při poskytování služeb, navíc je potřeba 

ještě rozlišovat, jakým osobám je plnění poskytováno. Směrnice Rady 2008/8/ES 

zavedla nová pravidla pro stanovení místa plnění při poskytování služeb v rámci 

                                                 
43

 Tento průzkum byl zpracován v rámci doktorského studia pro projekt OP VK 

č. (CZ.1.07/2.2.00/07.0427) „Implementace mezioborových vazeb účetních a daňových předmětů do 

bakalářského studijního programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského programu 

Ekonomika a management“ 



54 

 

Evropské unie a v návaznosti na tato pravidla byly od 1. 1. 2010 zákonem upraveny 

další povinnosti registrace k dani z přidané hodnoty.  

Při stanovení místa plnění u služeb není vždy podstatné, kde jsou služby fyzicky 

vykonány. Služba může být fyzicky poskytnuta mimo tuzemsko, a přesto bude místo 

plnění v České republice a zde bude také zdaněna. Důležitou roli hraje osoba, které je 

služba poskytnuta a to, zda se jedná o osobu povinnou k dani nebo o osobu nepovinnou 

k dani (jak je uvedeno v obrázku č. 11). Stejně jako u zboží je správné stanovení místa 

plnění u služeb důležité jak pro poskytovatele služby, tak i pro jejího příjemce. 

Na základě určení místa plnění zjistí poskytovatel služby, zda ji má zdanit nebo mu 

může vzniknout i povinnost registrovat se k dani nebo odvést daň v jiném členském 

státě (Sobotovičová 2010).  

Obrázek č. 11: Místo plnění u služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Základní pravidlo pro určení místa plnění u přeshraničních služeb 

poskytovaných osobám povinným k dani stanoví, že místo plnění je přesunuto do státu, 

kde má sídlo, místo podnikání (případně provozovnu, které se služba poskytuje), 

příjemce služby. Tyto transakce jsou označovány jako „B2B“ neboli „Business to 

Business“. Vedle tohoto základního pravidla existují různé výjimky.  

Při poskytnutí služby osobám nepovinným k dani (nepodnikatelům) zůstalo 

zachováno stávající základní pravidlo, podle kterého se místo plnění řídí podle sídla, 

místa podnikání nebo provozovny poskytovatele služby. Tyto transakce jsou 

Místo plnění 

Základní pravidla 

Osoba povinná  

k dani 

Osoba nepovinná  

k dani 

Speciální 
pravidla 

Kdokoliv 
Osoba nepovinná  

k dani + výjimky 
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označovány jako „B2C“ neboli „Business to Customer“ (Drábová, Holubová, Tomíček, 

2010).  

Služby, u nichž určení místa plnění podléhá zvláštním pravidlům lze rozdělit 

podle postavení příjemce plnění do dvou skupin: 

 Výjimka se uplatní pro daný typ služby bez ohledu na status příjemce služby, tj. 

místo plnění se stanoví pro všechny osoby stejně. Status příjemce plnění potom 

pouze ovlivní to, kdo je povinen daň v příslušné zemi přiznat a zaplatit. Patří 

sem například služby vztahující se k nemovitosti, přeprava osob, služby v oblasti 

kultury a obdobné služby (částečně), stravovací služby a krátkodobý nájem 

dopravního prostředku. 

 Uplatnění výjimky je omezeno pouze na služby poskytované osobám 

nepovinným k dani. Jedná se o služby zprostředkovatele, přepravu zboží, služby 

související s přepravou zboží, služby oceňování movité věci a práce na movité 

věci, právní a některé další služby poskytované do třetích zemí, elektronicky 

poskytované služby, telekomunikační služby a služby vysílání. Pokud jsou tyto 

služby poskytnuty osobám povinným k dani, místo plnění se stanoví podle 

základního pravidla. 

 

5.2 Registrace plátce při poskytování služeb v rámci EU   

V návaznosti na změnu místa plnění u služeb vznikla od 1. 1. 2010 nová 

zákonná povinnost registrace k dani z přidané hodnoty, a to v souvislosti s přijetím nebo 

poskytnutím zákonem stanovených „přeshraničních“ služeb (jak je uvedeno v kapitole 5 

výše).  

Vzhledem k tomu, že nebyl stanoven žádný limit, od kterého osobě povinné 

k dani vznikala registrační povinnost, mohl se tento druh povinné registrace týkat 

velkého počtu daňových subjektů. Nesplnění registrační povinnosti mělo dopad na 

příjmy státního rozpočtu, jelikož stát nezískal výnosy daně z přidané hodnoty od osob, 

které se dle zákona měly stát plátci daně z přidané hodnoty. Současně mělo vliv i na 

osoby povinné k dani v jiném členském státě, protože registrační povinnost v některých 

případech vznikala jak příjemci, tak i poskytovateli služby a cílem směrnice bylo, aby 

tyto služby byly uváděny v souhrnném hlášení a aby docházelo k jednotnému principu 

zdanění ve všech státech EU (Sobotovičová 2011a).  
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Pro podnikatele pak nesplnění registrační povinnosti ve stanovené lhůtě, 

přinášelo vysoké administrativní náklady, neboť se jednalo o registraci zpětnou, a to 

se všemi důsledky. To znamenalo nutnost zpětně opravovat vystavené faktury tak, aby 

byly daňovými doklady, včetně vyčíslení daně a daň musela být také odvedena 

finančnímu úřadu. Následně byl plátce daně povinen kontaktovat své odběratele a jednat 

s nimi o případném doplatku, jinak by se mu o odvedenou daň snížily jeho příjmy. 

Zpětná registrace k dani z přidané hodnoty měla také dopad na daň z příjmů fyzických 

osob. 

Daňový subjekt, který se registroval k dani z přidané hodnoty zpětně, mimo jiné 

také nesplnil ve lhůtě povinnosti stanovené zákonem, tj. nepodal daňová přiznání, 

případně i souhrnná hlášení a nezaplatil vlastní daňovou povinnost. Na základě toho 

potom následovaly sankce ze strany finančního úřadu, a to jednak pokuta za opožděné 

podání daňového tvrzení
44

, a také úrok z prodlení
45

 při neuhrazení splatné daňové 

povinnosti ve lhůtě její splatnosti.  

 

5.3 Empirické ověření 

V souvislosti s nově vzniklou registrační povinností a v návaznosti na získané 

poznatky z praxe na finančním úřadě byl realizován výzkum, jehož cílem bylo zjistit 

a následně zhodnotit informovanost osob povinných k dani (dále jen OPD), které 

poskytují nebo přijímají přeshraniční služby, o registrační povinnosti, kterou jim ukládá 

zákon o dani z přidané hodnoty. Vedlejším cílem dotazníkového šetření bylo také 

zvýšení informovanosti podnikatelů v této oblasti. Dotazování se orientovalo 

na právnické a fyzické osoby, které podnikají a přijímají či poskytují služby v rámci 

Evropské unie.  

Základní soubor byl tvořen celkovým počtem podnikatelských subjektů, výzkum 

byl zaměřen lokálně a byli osloveni respondenti, kteří jsou registrováni na Finančním 

úřadě v Karviné. Jednalo se o nahodilý výběr respondentů, u kterých bylo stanoveno 

společné kritérium, že přijímají či poskytují služby v rámci Evropské unie. Průzkum byl 

proveden jako regionální. Kvantitativní znaky dotazníku jsou shrnuty v následující 

tabulce. 

                                                 
44

 Nejméně ve výši 500 Kč za každé daňové přiznání. 
45

 Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů.  
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Tabulka č. 7: Kvalitativní znaky dotazníků 

Počet rozeslaných či rozdaných dotazníků 850 

Počet vrácených vyplněných dotazníků  158 

Procento návratnosti dotazníků 18,59 % 

Počet otázek 10 

Počet listů listinného dotazníku  1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Byl vytvořen anonymní dotazník, který obsahoval otázky identifikační, uzavřené 

otázky, které jsou charakteristické úplným výčtem možných odpovědí, ze kterých 

respondent vybírá, a u několika otázek byla respondentům ponechána možnost 

odpovědi na základě vlastní zkušenosti (Chráska 2007). Respondenti byli osloveni 

osobně, prostřednictvím firem poskytujících účetní služby a také ve spolupráci 

s Finančním úřadem v Karviné. 

Na základě vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že z důvodu poskytování 

služeb se registrovalo 7 respondentů s obratem do 200 000 Kč, 15 s obratem 

do 600 000 Kč a 6 s obratem do 1 milionu. Průměrná hodnota jedné poskytnuté služby 

byla v 6 případech do 1 000 Kč, v 16 případech do 10 000 Kč a v 6 případech 

do 100 000 Kč. Většina těchto respondentů (19) poskytuje služby osobám povinným 

k dani pravidelně. 

Pořadí poskytovaných služeb, které byly důvodem pro registraci podle četnosti 

je následující:  

1. překladatelské a tlumočnické, 

2. marketingové a reklamní, 

3. účetnictví, poradenství, 

4. služby autoopravy (služby přímo související s přepravou zboží), 

5. zprostředkování. 

Z důvodu přijetí služeb byl registrován jeden dotazovaný s obratem 

do 600 000 Kč a 5 respondentů s obratem do 1 milionu Kč. Průměrná hodnota jedné 

poskytnuté služby byla v 1 případě do 1 000 Kč, ve 2 případech do 10 000 Kč 

a ve 3 případech do 100 000 Kč. Všichni respondenti uvedli, že služby od osoby 

povinné k dani nepřijímají, ačkoli se registrovali k DPH z důvodu přijetí takové služby. 

Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že jednorázově přijali nějakou službu a nadále již 

služby nepřijímají (Sobotovičová 2011b).  
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Při zjišťování plnění vzniklé registrační povinnosti bylo zejména zkoumáno, 

do jaké míry je nebo není tato povinnost splněna. V případě jejího nesplnění bylo 

následně ověřováno, zda k tomu došlo v souvislosti s ojediněle či pravidelně přijatými 

(resp. poskytnutými) službami. 

Celkem 47 respondentů uvedlo, že nejsou registrováni k DPH. Při porovnání 

s dalšími údaji o jejich podnikání, které byly získány v dotazníku, bylo zjištěno, že 

celkem deseti respondentům, což představuje 6,3 %, podle dalších uvedených údajů, 

vznikla podle zákona o dani z přidané hodnoty povinnost registrace, a to v jednom 

případě dokonce z důvodu překročení obratu. Pět respondentů poskytlo služby (účetní, 

kancelářské a překladatelské) osobám povinným k dani v jiném členském státě, 

na základě čehož jim vznikla povinnost zaregistrovat se jako plátce daně z přidané 

hodnoty a současně tato povinnost nebyla splněna. Jednalo se o tři subjekty s obratem 

do 200 000 Kč, jeden subjekt s obratem do 600 000 Kč a jeden subjekt do 1 000 000 

Kč. Překvapující bylo zjištění, že tři z výše uvedených pěti subjektů se zabývaly 

vedením účetnictví a navíc uváděly, že o takové povinnosti ví, ale že jim nevznikla, 

ačkoli na základě údajů z dotazníků vyplývá skutečnost jiná. Z důvodu přijetí služby (ve 

všech případech se jednalo o službu překladatelskou) se nezaregistrovaly jako plátci 

čtyři subjekty, kterým tato povinnost vznikla. Jednalo se o jeden subjekt s obratem do 

200 000 Kč a tři subjekty s obratem do 600 000 Kč. Tyto osoby shodně uváděly, že 

o tom, že jim mohla vzniknout povinnost registrace k DPH, neví a že na vedení 

účetnictví využívají služeb účetní firmy. Ve všech případech se jednalo o ojediněle 

přijaté překladatelské služby v hodnotě do 10 000 Kč (respektive v jednom případě do 

1 000 Kč). 

V souvislosti s informovaností bylo ověřováno, zda informovanost subjektů 

závisí na výši obratu, tj. v podstatě na velikosti podnikatelské jednotky a na průměrné 

hodnotě jednotlivých služeb. Tato závislost byla ověřena pomocí Chi-kvadrát testu
46

 

(Ramík a Čemerková 2003).  

Pro ověření, zda existuje vztah mezi informovaností respondentů a výší obratu 

(viz údaje v následující tabulce) byla stanovena hypotéza H0: Informovanost nezávisí 

na výši obratu.  

                                                 
46

 Chí-kvadrát test je statistická neparametrická metoda, která se používá k zjištění, zda mezi dvěma 

znaky existuje prokazatelný výrazný vztah. Chí-kvadrát test spočívá v porovnání pozorovaných 

a očekávaných četností. Pozorované četnosti jsou uváděny v kontingenční tabulce a očekávané četnosti je 

nutno vypočítat. Při výpočtu se vychází z předpokladu, že platí nulová hypotéza, která pro test 

nezávislosti, předpokládá, že mezi dvěma kvalitativními veličinami není žádná závislost. 
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Tabulka č. 8: Závislost mezi informovaností a výší obratu 

Informovanost o registraci  Výše obratu  

 Počet 

respondentů 

Do Kč 

200 000 

Do Kč 

600 000 

Do Kč 

1 000 000 

Nad Kč 

1 000 000 

Nevím, na to mám účetní 45 5 12 8 20 

Nevím, ale účetnictví si vedu 

sám 
25 10 4 4 7 

Vím, registroval jsem se 31 3 14 9 5 

Vím, ale tato povinnost mi 

nevznikla 
57 8 12 13 24 

Celkem 158 26 42 34 56 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 Údaje z tabulky 8 jsou převedeny do následující tabulky pozorovaných četností 

podle rozdělení respondentů v závislosti na tom, zda jsou o dané povinnosti 

informováni či nikoliv. 

Tabulka č. 9: Pozorované četnosti 

 Do Kč 

200 000 

Do Kč 

600 000 

Do Kč 

1 000 000 

Nad Kč 

1 000 000 

Součet ni. 

Informovanost ano 11 26 22 29 88 

Informovanost ne 15 16 12 27 70 

Součet n.j 26 42 34 56 158 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro ověření nezávislosti náhodných veličin byl použit test nezávislosti 

v kontingenční tabulce, který je založen na porovnání pozorovaných četností 

s četnostmi očekávanými, tj. s takovými, které bychom očekávali v případě nezávislosti 

porovnávaných veličin. 

Očekávané četnosti, které jsou uvedeny v tabulce č. 10, byly vypočteny podle 

vzorce 7:   

      
      

 
 ,                                    (7) 

kde: 

ni. je součet jednotlivých řádků,  

nj je součet jednotlivých sloupců v kontingenční tabulce, 

n je součet všech pozorovaných četností. 
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Tabulka č. 10: Očekávané četnosti 

 Do Kč 

200 000 

Do Kč 

600 000 

Do Kč 

1 000 000 

Nad Kč 

1 000 000 

Informovanost ano 14,48 23,39 18,94 31,19 

Informovanost ne 11,52 18,61 15,06 24,81 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Testové kritérium T bylo vypočteno podle vzorce 8: 

      
          

 

   

 
   

 
    ,              (8)  

kde: 

 r a s jsou počty kategorií sledovaného znaku, tj. počet sloupců kontingenční tabulky.  

Tabulka č. 11: Výpočet testového kritéria T 

(Eij-Oij)
2
/Eij    

0,83678 0,29067 0,49553 0,15375 

1,05195 0,36542 0,62296 0,19329 

Zdroj: Vlastní zpracování  

T = 4,01036   

Kritická hodnota rozdělení Chi-kvadrát se stupněm volnosti df = 3 pro zadanou 

hladinu významnosti  = 0,05 byla K = 7,814728. 

T = 4,01036  <  K  = 7,814728 a proto hypotézu H0 o nezávislosti na hladině 

významnosti  = 0,05 není možno zamítnout. Z toho plyne, že informovanost 

respondentů nezávisí na výši jejich obratu.  

Tato skutečnost je patrná také z níže uvedeného grafu, jelikož informovanost 

respondentů nejprve stoupala, avšak u výše obratu přes 1 000 000 Kč klesla.  

Obrázek č. 12: Informovanost respondentů v závislosti na výši obratu (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro ověření, zda existuje vztah mezi informovaností respondentů a průměrnou 

hodnotou služby na základě údajů uvedených v následující tabulce, byla stanovena 

hypotéza H0:Informovanost nezávisí na průměrné hodnotě služby.  

Tabulka č. 12: Závislost mezi informovaností a průměrnou hodnotou služby 

Informovanost o registraci Průměrná hodnota služby  

 Počet 

resp. 

Do Kč 

1 000 

Do Kč 

10 000 

Do Kč 

100 000 

Nad Kč 

100 000 

Nevím, na to mám účetní 45* 10 18 15 - 

Nevím, ale účetnictví si vedu sám 25 9 12 4 - 

Vím, registroval jsem se 31 4 15 12 - 

Vím, ale tato povinnost mi 

nevznikla 

57 14 21 19 3 

Celkem 158 37 66 50 3 

*Dva respondenti neuvedli žádný údaj 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující kontingenční tabulce jsou uvedeny pozorované četnosti. Vzhledem 

k tomu, že v kategorii nad 100 000 Kč za službu byla celková četnost pouze 3, nebyly 

splněny podmínky dobré aproximace, a proto byla sloučena kategorie hodnoty služeb 

do 100 000 Kč a nad 100 000 Kč. 

Tabulka č. 13: Pozorované četnosti 

 Do Kč 1 000 Do Kč 10 000 Nad  Kč 10 000 Součet ni. 

Informovanost ano 18 36 34 88 

Informovanost ne 19 30 19 68 

Součet n.j 37 66 53 156 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Očekávané četnosti, které jsou uvedeny v tabulce č. 14, byly stejně jako 

v předchozím případě vypočteny podle vzorce 7. 

Tabulka č. 14: Očekávané četnosti 

 Do Kč 1 000 Do Kč 10 000 Nad Kč 10 000 

Informovanost ano 20,87 37,23 29,90 

Informovanost ne 16,13 28,77 23,10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 15: Výpočet testového kritéria T 

(Eij-Oij)
2
/Eij   

0,39514 0,04069 0,56296 

0,51135 0,05265 0,72854 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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T = 2,29132 

Kritická hodnota rozdělení Chi-kvadrát se stupněm volnosti df = 2  pro zadanou 

hladinu významnosti  = 0,05 byla K = 5,991465. 

T = 2,29132 <  K  = 5,991465 a proto hypotézu H0 o nezávislosti na hladině 

významnosti  = 0,05 není možno zamítnout.  

Při statistickém porovnání pozorovaných četností s četnostmi očekávanými, je 

možno učinit závěr, že informovanost respondentů nezávisí na průměrné hodnotě 

poskytovaných služeb. Z obrázku č. 13 je patrné, že informovanost respondentů má 

neustále stoupající tendenci. 

Obrázek č. 13: Informovanost respondentů v závislosti na průměrné hodnotě 

služby (v %) 

 Zdroj: Vlastní zpracování  

Na základě empirického šetření byla potvrzena praktická zkušenost získaná při 

správě daně z přidané hodnoty. Bylo ověřeno, že oblast daně z přidané hodnoty je velmi 

problematická a znalost dotazovaných daňových subjektů nebyla na takové úrovni, 

která by zajišťovala řádné a včasné splnění povinnosti vyplývající ze zákona.  

Obecně se projevila potřeba zvýšit informovanost veřejnosti, jelikož při pozdním 

splnění registrační povinnosti z těchto důvodů, byla prováděna registrace zpětně k datu 

poskytnutí respektive přijetí služby, a to se všemi důsledky, které mohou těmto 

subjektům způsobit řadu problémů a přinést další administrativní náklady. 

Informovaných respondentů bylo pouze 56 % a toto číslo nelze považovat 

za dostatečné. Nejhorší informovanost byla navíc u osob, které si samostatně 

zpracovávají účetnictví, a proto tak dobře nesledují změny v legislativě. 

Princip přenosu daňové povinnosti na příjemce plnění (tzv. „reverse charge“) 
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plátci daně. Proto se dnem přijetí služeb, u kterých se stanoví místo plnění podle státu 

příjemce služby, osoba povinná k dani stává osobou registrovanou k dani a současně jí 

vzniká povinnost přiznat daň z přijaté služby a subjekt, který nesplnil svou registrační 

povinnost, současně také nesplnil povinnost přiznat daň. 

Toto ustanovení zákona však přinášelo zvýšení administrativní zátěže zejména 

drobným podnikatelům a mohlo znevýhodňovat drobné tuzemské podnikatele, kteří 

ve svém podnikání přijímají nebo poskytují přeshraniční služby oproti ostatním 

tuzemským drobným podnikatelům, kterým vzniká povinnost registrace k DPH až 

na základě překročení obratu 1 000 000 Kč. 

Empirické šetření potvrdilo původní předpoklad, že registrace k dani z přidané 

hodnoty v souvislosti s poskytováním přeshraničních služeb znevýhodňuje drobné 

podnikatele, kteří by se na základě dostatečné znalosti této právní úpravy raději rozhodli 

takové služby neposkytovat (respektive nepřijímat).   

Některé státy při implementaci směrnice Rady 2008/8/ES uplatnily jiný způsob. 

Osobám povinným k dani vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň v souvislosti s přijetím 

služeb od OPD v jiném členském státě, ale nevzniká povinnost registrovat se k dani 

z přidané hodnoty. Tento způsob je vstřícnější k drobným podnikatelům a na základě 

výsledků empirického šetření vyplynulo doporučení, které bylo také diskutováno 

s pracovníky Generálního finančního ředitelství, aby tato změna byla provedena 

i v České republice. 

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2013 byla změna promítnuta 

do právní úpravy v České republice právě zavedením institutu identifikované osoby. 

Osoby povinné k dani, které poskytují či přijímají přeshraniční služby, se již nestávají 

plátci daně z přidané hodnoty, ale identifikovanými osobami, které pouze přiznávají daň 

ze zákonem stanovených transakcí, a v ostatních případech je na ně pohlíženo jako na 

neplátce. Tím došlo k odstranění nevýhodné registrace plátce daně z přidané hodnoty 

pro drobné podnikatele s nízkým ročním obratem. Také nesplnění povinnosti 

identifikované osoby nemá takové nepříznivé důsledky, poněvadž se jedná pouze 

o nesplnění jednorázové povinnosti.  

Na základě rozdělení četnosti plátců podle důvodu registrace, jak je uvedeno 

v úvodu této kapitoly, je zřejmé, že nejčastějším důvodem pro vznik povinné registrace 

plátce daně z přidané hodnoty je překročení obratu. Jedná se o rozsáhlou problematiku, 

které bude věnována následující kapitola. 
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6 Prahové hodnoty pro registraci k dani z přidané hodnoty 

 

V rámci Evropské unie je v současné době aktuální trend snižování 

administrativního zatížení pro malé a střední podniky (Blackburn et. al 2005, Sopková 

a Sujová 2011). Také výběr daně z přidané hodnoty lze formou zvláštních režimů 

a osvobození zjednodušit nebo některé osoby je možno zcela osvobodit od povinnosti 

uplatňovat tuto daň. Tyto přístupy jsou v jednotlivých členských státech uplatňovány 

rozdílným způsobem. 

Většina států vyžaduje jen po některých osobách povinných k dani, aby se staly 

plátci daně z přidané hodnoty. To je obvykle upraveno stanovením minimální prahové 

hodnoty
47

, respektive výše obratu, při jejímž dosažení, se musí osoba povinná k dani 

stát plátcem.  Drobní podnikatelé, kteří stanovené prahové hodnoty nedosáhnou, se také 

mohou stát plátci daně, ale je to na základě jejich uvážení, jelikož je jim ponechána 

možnost dobrovolné registrace (European Commission 2012).  

Úroveň prahové hodnoty pro registraci k dani z přidané hodnoty se 

v jednotlivých státech značně liší, a to z několika důvodů. Stanovené limity odráží 

hospodářskou strukturu státu, neboť některé státy mají ve srovnání s jinými zeměmi 

v rámci struktury podnikatelů vyšší poměr malých podniků, které zahrnují aktivity 

týkající se jednoho podnikatele nebo jedné rodiny. Drobní podnikatelé v marginálním 

měřítku jen velmi málo ovlivní výnosy daně z přidané hodnoty, ale výběr daně od 

těchto subjektů je administrativně náročný.  

Na základě zkušenosti v některých státech se osvědčilo stanovení vysoké 

prahové hodnoty pro registraci v počátečním období po zavedení daně z přidané 

hodnoty v daném státě, protože není ještě zajištěno dostatečné množství informací 

zejména pro malé subjekty a navíc je nutno zaregistrovat velké množství plátců. 

Legislativní úprava může být taková, že prahová hodnota se bude postupně snižovat, jak 

tomu bylo i v České republice v letech 1993 a 1994.  

Některé státy mají stanoveny rozdílné limity, kdy pro zboží je stanovena hranice 

vyšší a pro služby nižší. Tento rozdíl by měl odrážet rozdílnou přidanou hodnotu při 

dodání zboží a poskytování služeb. Stanovení rozdílných prahových hodnot však 

na druhou stranu zvyšuje složitost daně. Je nutno definovat druhy plnění, která se 

                                                 
47

 Prahová hodnota může být definována buď na základě skutečně dosaženého obratu za zdanitelná plnění 

za určitý časový úsek, nebo na základě předpokládaného obratu. 
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k jednotlivým úrovním prahových hodnot vztahují a také stanovit způsob výpočtu pro 

subjekty, které poskytují oba druhy plnění. 

Některé státy ponechávají prahové hodnoty po delší dobu neměnné, jiné státy 

jako například Velká Británie je každoročně mění. Jednou z možností snižování prahové 

hodnoty je ponechat její výši po určité období stejnou, a tím dojde vlivem inflace 

k jejímu snížení. Pro zachování stejné úrovně prahové hodnoty by měla být indexována, 

nebo automaticky v pravidelných intervalech přezkoumávána (Sandford 1995). 

Stanovené prahové hodnoty se vždy vztahují na plnění poskytnutá jedním 

subjektem. Proto je možné, že osoba povinná k dani, která se nechce stát plátcem daně 

z přidané hodnoty, formálně převede část svých plnění na jinou osobu. Některé státy 

tudíž stanoví, že pokud osoby povinné k dani podnikají společně, tak se jejich obraty 

pro posouzení prahové hodnoty sčítají
48

.   

Model určování limitů prahových hodnot je velmi dynamický a komplexně 

zpracovává související prvky a aktéry. Podle Sandforda (1995) je potřeba se při 

stanovení výše obratu zabývat pěti aspekty, které jsou uvedeny v následujícím modelu. 

Obrázek č. 14: Model určování limitů prahových hodnot 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
48

 Také v České republice se sčítá obrat osob povinných k dani, které podnikají společně na základě 

smlouvy o sdružení. 

Prahová 
hodnota 

Administrativní 
náklady 

Náklady na 
dodržování 

předpisů 

Daňová 
neutralita 

Další efekty 

Výnosy DPH 



66 

 

Je zřejmé, že výše prahové hodnoty ovlivňuje příjmy daně z přidané hodnoty, 

jelikož na výši prahové hodnoty závisí počet plátců.  Nicméně je důležité si uvědomit, 

že obchodníci, kteří jsou od daně osvobozeni, také přispívají k příjmům plynoucím 

z daně z přidané hodnoty.  Pokud daň z přidané hodnoty, která nebude odvedena, tvoří 

pouze malou část z celkové hodnoty, pak stát přichází jen o malou část příjmů.
49

   

Administrativní náklady, jako například registrace, kontrola přiznání, vyměření 

daně, a podobně, rostou úměrně se zvyšováním počtu plátců a nejmenší obchodníci 

často vyžadují nejvíce času při pomoci s vyplňováním přiznání a odstraňováním 

nejasností. Tito malí podnikatelé přitom generují nejnižší příjmy s vysokými správními 

náklady na straně státu. 

Obecně lze konstatovat, že čím je plátce menší, tím vyšší jsou jeho náklady 

na dodržování předpisů v poměru k jeho příjmům. Tyto náklady představují jednak 

finanční výdaje a vynaložený čas, ale také psychické náklady a společenské náklady.  

K psychickým nákladům je možno řadit stres a úzkost, kterou pociťuje drobný 

podnikatel, protože nerozumí složitým předpisům a nezná všechny povinnosti, které má 

splnit.  Společenské náklady mohou vzniknout, pokud se drobný podnikatel rozhodne 

odejít do předčasného důchodu nebo ukončit podnikání, protože se nedokázal vyrovnat 

se složitostí daní. 

Nejvýznamnějším porušením daňové neutrality je pravděpodobně nekalá soutěž 

mezi subjekty, které se nacházejí těsně pod a těsně nad prahovou hodnotou. Efekt 

tohoto druhu je nevyhnutelný při jakékoliv hranici a projeví se o to výrazněji, čím výše 

je hranice nastavena a čím vyšší je sazba daně. Značnou konkurenční výhodu mají 

subjekty pod prahovou hodnotou, které mají vyšší hodnotu přidanou na svém stupni 

zpracování a malou hodnotu vstupů. Příkladem mohou být služby s vyšším podílem 

lidské práce, kdy například malíř pracující sám, bude mít konkurenční výhodu, proti 

malé malířské firmě s několika zaměstnanci. 

Další forma ekonomické distorze může vzniknout tak, že subjekty pod prahovou 

hranicí omezí expanzi, aby se nestaly plátci. K tomu může dojít při jakékoliv úrovni 

                                                 
49

 Například, je-li celková hodnota zboží 100 jednotek, z toho bylo 80 jednotek nakoupeno od plátce, tak 

přidaná hodnota osvobozeného obchodníka je 20 jednotek.  Stát však získal výnos daně z přidané hodnoty 

z 80 jednotek, jelikož obchodník osvobozený od uplatňování daně z přidané hodnoty nemůže uplatnit 

nárok na vrácení daně, a proto je výnos nižší pouze o částku, která odpovídá výši daně z 20 jednotek. 
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prahové hodnoty, ale je pravděpodobnější, že subjekty růst firmy omezí při hranici 

vyšší. 

Prahová hodnota, která osvobozuje od daně z přidané hodnoty nejmenší firmy, 

jež mají nejvyšší proporcionální náklady na dodržování předpisů, pomáhá kompenzovat 

státem vytvářené distorze. Malý plátce je v konkurenční nevýhodě ve srovnání 

s velkými firmami, které mohou mít dokonce negativní čisté náklady na dodržování 

předpisů při využití výhod cash flow, jak uvádí Sandford (1995). 

Při nastavení velmi nízké prahové hodnoty existuje mnoho drobných plátců, 

kteří mají potíže se splněním požadavků a vznikají jim vysoké náklady na dodržení 

předpisů. Takové subjekty se mohou uchylovat k asociálnímu chování v podobě 

daňových úniků. 

Jeví se jako vhodné zachovat dobrovolnou registraci osob povinných k dani, aby 

byla zachována konkurenceschopnost, například pokud chtějí obchodovat s jinými 

plátci daně z přidané hodnoty, kteří chtějí nárokovat daň na vstupu.   Je však žádoucí 

stanovit nějaká omezení pro dobrovolnou registraci, aby se zabránilo spekulativní 

registraci. Proto státy stanoví určité časové období, po které musí podnikatel zůstat 

plátcem, a současně ukládají povinnost vrátit při zrušení registrace určitou část daně 

z majetku, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně. 

V rámci Evropské unie směrnice o dani z přidané hodnoty připouští, aby členské 

státy zavedly zvláštní režimy pro malé podniky, protože běžný režim DPH by pro tyto 

podniky mohl být administrativně i finančně velmi náročný. Jednou z možností je 

zavedení osvobození od uplatňování daně z přidané hodnoty pro malé podniky. Podle 

současného znění směrnice č. 2006/112/ES mohou osvobození od daně využít malé 

podniky, které jsou osobami povinnými k dani, jejichž roční obrat je menší než 5 000 

EUR.
50

 Z osvobození vyplývá, že osoba povinná k dani nemusí účtovat daň z přidané 

hodnoty na své dodávky, a nemá ani nárok na odpočet daně na vstupu. Takovým 

osobám povinným k dani však bývá ponechána možnost dobrovolné registrace. Většina 

členských států Evropské unie, mezi nimi i Česká republika, má vyjednanou výjimku, 

aby mohly stanovit prahovou hodnotu vyšší. Vyjednané limity jsou považovány 

za horní hranici a mohou být členskými státy sníženy, například Rakousko uplatňuje 

                                                 
50

 Komise do svého návrhu směrnice s cílem zjednodušit povinnosti týkající se DPH ze dne 29. října 

2004 zahrnula ustanovení, která členským státům umožňují stanovit prahové hodnoty ročního obratu pro 

osvobození z režimu DPH až do výše 100 000 EUR nebo jejího ekvivalentu v národní měně. 
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prahovou hodnotu ve výši 30 000 EUR, ačkoliv by mohla být zvýšena až na částku 

35 000 EUR. 

 

6.1 Optimální prahová hodnota 

Správné stanovení prahové hodnoty obratu je jedním z nejdůležitějších 

rozhodnutí v oblasti daně z přidané hodnoty. Příliš vysoká prahová hodnota obratu 

snižuje výnosy daně z přidané hodnoty. Na druhou stranu příliš nízká hranice může 

přinášet vysoké náklady daňovým subjektům, ale i státu. Rozdílné daňové zacházení 

s firmami, jejichž obrat je pod a nad prahovou hodnotou obratu, může také narušovat 

hospodářskou soutěž. Výpočtem optimální prahové hodnoty se zabývali Keen a Mintz 

(2004). Na základě vzorců publikovaných těmito autory je prováděn výpočet optimální 

prahové hodnoty také ve zprávě Evropské komise. Optimální hodnotu lze vypočítat 

podle následujícího vzorce 9: 

             ,               (9) 

kde:  

D jsou mezní náklady veřejných prostředků,  

A jsou administrativní náklady na straně státu,  

C jsou náklady na dodržení předpisů,  

t je sazba daně,  

V je podíl DPH v obratu,  

Z je prahová hodnota obratu.  

Prahová hodnota je optimální, jestliže jsou v rovnováze náklady a přínosy 

marginální změny. Marginálním snížením prahové hodnoty by bylo možno získat vyšší 

příjmy, ale pouze za cenu zvýšení nákladů, a to jak na straně státu, tak i na straně firem.  

Výše uvedený vzorec (9) lze převést do tvaru, který vyjadřuje optimální 

prahovou hranici obratu:  

   
     

       
 .             (10) 

 Keen a Mintz (2004) uvádí, že prahové hodnoty mají dva důležité dopady 

na daňové příjmy a chování firem. Pokud je hodnota nastavena příliš vysoko, počet 

firem podléhajících dani z přidané hodnoty se snižuje, což s sebou přináší nižší výnosy 

do veřejných rozpočtů.  Na druhou stranu nízká prahová hodnota zvyšuje náklady 
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na administrativu daně i náklady spojené s uplatňováním daně z přidané hodnoty 

u firem, jelikož se zvyšuje počet plátců daně. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že 

stanovení prahové hodnoty je důležitým rozhodnutím při navrhování systému daně 

z přidané hodnoty v jednotlivých státech. 

Tabulka č. 16: Optimální prahové hodnoty v zemích EU  

Stát Základní sazba daně Optimální obrat v EUR 

Belgie 21 66 000 

Bulharsko 20 70 000 

Česká republika 21 66 000 

Dánsko 25 56 000 

Estonsko 20 70 000 

Finsko 24 58 000 

Francie 19,6 71 000 

Chorvatsko 25 56 000 

Irsko 23 61 000 

Itálie 21 66 000 

Kypr 18 78 000 

Litva 21 66 000 

Lotyšsko 21 66 000 

Lucembursko 15 93 000 

Maďarsko 27 52 000 

Malta 18 78 000 

Německo 19 73 000 

Nizozemí 21 66 000 

Polsko 23 61 000 

Portugalsko 23 61 000 

Rakousko 20 70 000 

Rumunsko  24 58 000 

Řecko 23 61 000 

Slovensko 20 70 000 

Slovinsko 22 63 000 

Španělsko 21 66 000 

Švédsko 25 56 000 

Velká Británie  20 70 000 

Zdroj: European Comission, TAXUD 2011, vlastní přepočet dle sazeb daně k 1. 7. 2013 

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny základní sazby daně platné k 1. 7. 2013 

a jim odpovídající optimální prahové hranice obratu v jednotlivých členských státech, 

které byly vypočteny na základě výše uvedeného vzorce. Do vzorce (10) byly dosazeny 

hodnoty dle zprávy European Comission, TAXUD (2011). Aktualizované odhady 

administrativních nákladů a nákladů na splnění daňových povinností byly stanoveny 
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na 135 EUR a 675 EUR za rok
51

. Hodnota V je stanovena ve výši 0,3, což by mělo 

představovat podíl daně z přidané hodnoty u výrobní firmy, která má relativně vysoký 

podíl nakupovaných vstupů, a  D je stanoveno ve výši 1,2.
52

 

Na základě výše uvedených výpočtů se optimální prahové hodnoty obratu 

v jednotlivých členských státech EU pohybují v rozmezí od 52 000 do 93 000 EUR. 

Z výše uvedené tabulky je zřejmá závislost prahové hodnoty na základní sazbě daně. 

Čím vyšší je v daném státě sazba daně, tím nižší je potom optimální prahová hodnota 

obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty (Sobotovičová, Blechová, 

Janoušková 2013). 

 

6.2 Skutečné prahové hodnoty pro registraci k DPH  

Prahové hodnoty ročního obratu se v jednotlivých členských státech liší zejména 

v závislosti na dni jejich přistoupení. Členské státy, které tvořily Evropské hospodářské 

společenství k 17. květnu 1977, si mohly ponechat výjimky ve vztahu k obratu pro 

registraci. Také některé státy, které přistoupily po 1. 1. 1978, požádaly o odchylku od 

směrnice o DPH, na jejímž základě jsou stanoveny vyšší prahové hodnoty.  

Některé členské státy (Francie, Irsko, Řecko) mají stanoveny nižší prahové 

hodnoty pro podniky, které poskytují služby, než pro podniky dodávající zboží 

(viz tabulka č. 17). Rozdílné limity jsou odůvodněny skutečností, že firmy poskytující 

služby vyžadují daleko méně vstupů, a proto je stanovená úroveň obratu obvykle 

spojena s mnohem vyšší přidanou hodnotou, než je tomu u firem dodávajících zboží. Tři 

členské státy nemají prahové hodnoty stanoveny vůbec, jedná se o Nizozemí
53

, 

Španělsko a Švédsko (Annacondia a Van der Corput 2009).  

 

                                                 
51

 Zpráva Evropské komise vycházela z analýzy Cnossen, S., 1994. Administrative and compliance costs 

of the VAT: a review of the evidence, která uvádí administrativní náklady ve výši 100 USD a náklady na 

splnění daňových povinností ve výši 500 USD. 
52

 Studie, které mohou prokázat hodnotu D, jsou poměrně vzácné, ale jen málokteré uvádějí hodnotu 

nižší, naopak někteří analytici namítají, že náklady zdanění jsou podstatně vyšší. 
53

 V Nizozemí je v rámci zvláštní režim pro malé a střední podniky stanovena hranice ve výši 1 345 EUR. 

Nejedná se o prahovou hodnotu obratu, ale o čistou hodnotu roční splatné výše DPH (výše daně na 

výstupu mínus výše daně na vstupu). Pokud je čistá roční splatná daň 1 345 EUR nebo méně, plátci daně 

je vrácena a plátce nemá povinnosti vůči finančnímu úřadu. Malé a střední podniky se v rámci tohoto 

režimu musí registrovat jako plátci DPH. Pokud činí čistá roční splatná daň více než 1 345 EUR, ale 

méně než 1 883 EUR, plátce daně získá částečnou slevu naDPH.  
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Tabulka č. 17: Prahové hodnoty obratu v EU platné v březnu 2012
54

 

 Prahová hodnota v národní měně Prahová hodnota v EUR 

Belgie 5 580 EUR 5 580 

Bulharsko 50 000 BGN 25 565 

Česká republika 1 000 000 CZK 40 851 

Dánsko 50 000 DKK 6 707 

Estonsko 15 978 EUR 15 978 

Finsko 8 500 EUR 8 500 

Francie 81 500 / 32 600 EUR 81 500 / 32 600 

Irsko 75 000 / 37 500 EUR 75 000 / 37 500 

Itálie 30 000 EUR 30 000 

Kypr 15 600 EUR 15 600 

Litva 100 000 LTL 28 962 

Lotyšsko 35 000 LVL 49 659 

Lucembursko 10 000 EUR 10 000 

Maďarsko 5 000 000 HUF 18 328 

Malta 35 000 / 24 000 / 14 000 EUR 35 000 / 24 000 / 14 000 

Německo 17 500 EUR 17 500 

Nizozemí --- 0 

Polsko 150 000 PLN 37 774 

Portugalsko 10 000 / 12 500 EUR 10 000 / 12 500 

Rakousko 30 000 EUR 30 000 

Rumunsko
55 

 119 000 RON 28 249 

Řecko 10 000 / 5 000 EUR 10 000 / 5 000 

Slovensko 49 790 EUR 49 790 

Slovinsko 25 000 EUR 25 000 

Španělsko --- 0 

Švédsko --- 0 

Velká Británie
56

  70 000 GPB 81 843 
Zdroj:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_

in_ec_annexi.pdf [vid 2013-08-22] 

V následujícím obrázku je uvedeno porovnání skutečné a optimální prahové 

hodnoty. Z grafu je zřejmé, že pouze Velká Británie, Francie a Irsko mají skutečné 

prahové hodnoty vyšší než optimální. Pro všechny ostatní státy platí, že by mohla být 

skutečná prahová hodnota zvýšena. Při porovnání výše skutečné prahové hodnoty 

v České republice (po přepočtu ve výši 40 851 EUR) a optimální prahové hodnoty (pro 

                                                 
54

 Veškeré prahové hodnoty se vztahují pouze na osoby povinné k dani, které jsou v daných členských 

státech usazené.  Osoby v daném členském státě neusazené nemohou využít zvýhodnění určeného pro 

malé podniky. V Chorvatsku je stanoven obrat ve výši HRK 230,000 (EUR 31,000). 
55

 Dne 26. 3. 2012 bylo přijato rozhodnutí Rady, které umožňuje Rumunsku osvobodit od DPH osoby 

povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 65 000 EUR v národní měně podle 

směnného kurzu platného ke dni jeho přistoupení k Evropské unii. 
56

 Od 1. 4. 2013 byla prahová hodnota zvýšena na 79 000 GPB 
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rok 2013 ve výši 66 000 EUR) bylo zjištěno, že skutečná hranice tvoří pouze necelých 

62 % optimální hodnoty.  

Obrázek č. 15: Porovnání skutečné a optimální prahové hodnoty obratu
57

 

 

Zdroj: European Comission, TAXUD 2011, vlastní přepočet dle sazeb daně k 1. 7. 2013  

Jak uvádí autoři Cnossen (2002), Vyncle et. al (2011) a Englisch (2011) přístupy 

ke stanovení prahové hodnoty se v jednotlivých členských státech značně liší. Například 

ve Velké Británii je stanovení prahové hodnoty věnována velká pozornost. V době 

zavedení DPH v roce 1973 byla stanovena ve výši 5 000 GPB, v roce 1978 byla 

hodnota zvýšena na dvojnásobek, což bylo 10 000 GPB. Od roku 1980 je hodnota 

průběžně zvyšována, v roce 1990 již byla ve výši 25 400 GPB, což odpovídalo míře 

inflace
58

 za období od roku 1973. Následně došlo v roce 1993 ke zvýšení hranice na 

45 000 GPB a v letošním roce již prahová hodnota dosáhla výše 79 000 GPB. V roce 

1998 bylo ve Velké Británii provedeno důkladné přezkoumání platnosti registračního 

limitu, jelikož někteří odpůrci tvrdili, že je příliš vysoký. Bylo zjištěno, že podniky, 

                                                 
57

  U států, které mají stanoveno více prahových hodnot je v uvedeném grafu použita hodnota vyšší. 
58

 Podle dřívějšího článku 24(2) (c)  Šesté směrnice o dani z přidané hodnoty (77/388/EEC). V současné 

době jsou prahové hodnoty upraveny směrnicí Rady č.2006/112/EC a podle článku 287 se státy zavázaly 

využít možnosti přiměřeně zvýšit prahovou hodnotu tak, aby reálná částka osvobození zůstala zachována.   
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jejichž obrat těsně přesáhl prahovou hodnotu, mnohdy nemohly dostatečně zvýšit své 

ceny, aby mohly odvést státu vybranou daň z přidané hodnoty. Tato situace vedla ke 

snížení zisků v podnicích, které se musely stát plátci DPH, a z toho důvodu neměly 

dostatek finančních prostředků k investicím do budoucna. Nevýhodná povinná 

registrace k dani z přidané hodnoty navíc podněcovala k vyhýbání se daňovým 

povinnostem za účelem udržení se pod registračním limitem. Prahová hodnota pro 

registraci k dani z přidané hodnoty je tedy ve Velké Británii stanovena na vysoké 

úrovni, a to zejména s cílem udržet nízké administrativní náklady pro malé podniky 

(Seely 2013). 

Právní úprava zvláštního režimu pro malé podniky včetně osvobození od daně se 

obecně vztahuje na všechna dodání zboží a poskytnutí služeb těmito podniky. Z tohoto 

režimu jsou dle Směrnice vyloučena: 

 plnění příležitostná v souvislosti s dodáním nových budov a stavebních 

pozemků, 

  přeshraniční dodání nových dopravních prostředků.
59

 

Kromě prahových hodnot hraje významnou roli také okruh plnění, která se do 

určeného limitu započítávají. Proto směrnice vymezuje, která plnění se do obratu 

zahrnují a která ne. Do obratu se zahrnují částky za: 

 dodání zboží a poskytnutí služeb, která jsou předmětem daně,  

 osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně (například vývoz zboží), 

 operace s nemovitostmi, finanční činnosti a pojišťovací služby, jestliže nejsou 

vedlejšími plněními. 

Do výpočtu obratu se nezahrnují: 

 plnění v souvislosti s nemovitostmi a finanční činnosti, pokud jsou vedlejšími 

činnostmi, 

 prodej investičního majetku. 

V následující korelační matici jsou uvedeny závislosti vybraných ukazatelů. 

Silná negativní korelace se podle očekávání projevila mezi základní sazbou daně 

a optimální prahovou hodnotou, což je dáno již samotným způsobem výpočtu optimální 

prahové hodnoty. Na druhou stranu nebyla prokázána statisticky významná závislost 

mezi prahovými hodnotami a výnosy DPH, o kterých se předpokládá, že jsou ovlivněny 

                                                 
59

 Členské státy mohou navíc vyloučit ještě i další plnění. 
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jak počtem plátců, tak i výší skutečné prahové hodnoty. Z důvodu absence údajů 

o počtech plátců v jednotlivých členských státech a jejich rozdělení podle důvodu 

registrace nebylo možno zkoumat tuto veličinu.   

Tabulka č. 18: Korelační matice vybraných ukazatelů v EU 

 Skutečná 

prahová 

hodnota 

Optimální 

prahová 

hodnota 

Výnosy 

DPH 

Podíl DPH na 

daňových 

výnosech 

Podíl 

DPH na 

HDP 

Zákl. 

sazba 

Skutečná 

prahová 

hodnota 

1 
     

Optimální 

prahová 

hodnota 

0,113623 1 
    

Výnosy DPH 0,280523 0,107431 1 
   

Podíl DPH na 

daňových 

výnosech 

0,028337 -0,19014 -0,49999 1 
  

Podíl DPH na 

HDP 
-0,29543 -0,40386 -0,26757 0,507696 1 

 

Základní 

sazba 
-0,1672 -0,97763 -0,16535 0,188351 0,460837 1 

Zdroj: Taxation Trends 2012 vlastní zpracování 

Obrázek č. 16: Korelace mezi základní sazbou daně a podílem DPH na HDP 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je vidět z obrázku č. 16, byla zjištěna středně silná závislost mezi základní 

sazbou daně a podílem HDP na DPH, což odpovídá skutečnosti, že státy s vyšší 

základní sazbou daně mají vyšší podíl DPH na HDP.  
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V následujícím obrázku je graficky znázorněna korelace mezi podílem DPH 

na HDP a optimální prahovou hodnotou. Projevila se zde středně silná negativní 

korelace, která je vyšší než korelace mezi podílem DPH na HDP a skutečnou prahovou 

hodnotou. To je dáno zejména skutečností, že skutečná prahová hodnota ve většině států 

nedosahuje optimální hodnoty. 

Obrázek č. 17: Korelace mezi podílem DPH na HDP a optimální prahovou 

hodnotou 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

6.3 Prahové hodnoty pro registraci k dani z přidané hodnoty v ČR  

Daň z přidané hodnoty byla v České republice zavedena od 1. 1. 1993 

a nahradila do té doby platnou daň z obratu.  Oproti dani z obratu došlo k rozšíření 

okruhu zboží a služeb, u nichž byla daň uplatňována. Současně došlo ke zvýšení počtu 

plátců daně, ačkoli byl pro rok 1993 stanoven vysoký obrat pro zákonnou povinnost 

registrace, a to 1 500 000 Kč za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí 

kalendářní měsíce. Takto vysoká hranice (jedná se o obrat 6 000 000 Kč za období 12 

měsíců) byla stanovena proto, aby většina tzv. drobných podnikatelů nebyla plátci daně 

a nebyla tak zatěžována značnou administrativou (Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

1992). Byla jim však ponechána možnost dobrovolné registrace. Od roku 1994 byla 

výše obratu snížena na polovinu za stejné posuzované období (viz tabulka č. 19). 

K významným změnám prahové hodnoty došlo v letech 2003 a 2004 

v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.  Od 1. října 2003 platila 
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prahová hodnota ve výši 2 000 000 Kč, ale změnilo se období pro její posouzení na 

nejbližších nejvýše dvanáct předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  

V České republice začal ke dni vstupu do Evropské unie platit zcela nový zákon 

o dani z přidané hodnoty, který snížil prahovou hodnotu, po jejímž překročení se osoba 

povinná k dani stává plátcem daně z přidané hodnoty na částku 1 000 000 Kč za nejvýše 

dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výše 

obratu byla stanovena s ohledem na vyjednanou trvalou výjimku ve výši 35 000 EUR
60

.  

Tabulka č. 19: Vývoj prahové hodnoty pro registraci k DPH v České republice 

Platnost  
Prahová 

hodnota 
Období pro výpočet obratu 

1. 1. 1993 – 31. 12. 1993 1 500 000 
Nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě 

jdoucí kalendářní měsíce 

1. 1. 1994 – 30. 9. 2003 750 000 
Nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě 

jdoucí kalendářní měsíce 

1. 10. 2003 – 30. 4. 2004 2 000 000 
Nejbližších nejvýše dvanáct předcházejících 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

1. 5. 2004 - dosud 1 000 000 

Nejvýše dvanáct bezprostředně 

předcházejících po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců 
Zdroj: vlastní zpracování podle údajů v zákoně 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných 

předpisů a v zákoně 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů   

Dosažení prahové hodnoty však není jediným důvodem pro vznik povinné 

registrace k dani z přidané hodnoty, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, ale je 

nejčastějším důvodem pro povinnou registraci k DPH, jak vyplývá z obrázku č. 18. 

Obrázek č. 18: Plátci DPH v členění podle důvodu registrace k 1. 12. 2012 

 

Zdroj: Finanční správa 2013, vlastní zpracování 

                                                 
60

 Tj. po přepočtu kurzem, který platil ke dni přistoupení 1 139 425 Kč. 
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dobrovolná registrace 
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hodnoty 
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Výše prahové hodnoty pro registraci k DPH významně ovlivňuje jak výnosy 

z DPH, tak i počet registrovaných plátců. V této souvislosti byly zkoumány dvě 

závislosti, které byly ověřovány pomocí korelace, a to zda: 

 výnosy DPH závisí na výši prahové hodnoty pro registraci,  

 počet plátců závisí na výši obratu, a zda se zvýší podíl plátců, kteří jsou povinni 

se registrovat k DPH ze zákona z důvodu překročení obratu. 

Tabulka č. 20: Korelační matice prahové hodnoty a výnosů DPH  

  Prahová hodnota Výnosy DPH 

Prahová hodnota 1  

Výnosy DPH - 0,875644311 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ačkoliv jsou daňové výnosy ovlivňovány mnoha faktory, z korelační matice 

(tabulka č. 20) vyplývá, že byla potvrzena silná negativní korelace mezi daňovými 

výnosy z DPH a prahovou hodnotou pro povinnou registraci k DPH, jak je znázorněno 

v obrázku č. 19. Také hodnota koeficientu determinace R
2
  = 0,766 je poměrně vysoká, 

což svědčí o vhodnosti zvoleného lineárního modelu.  

Obrázek č. 19: Korelace mezi prahovou hodnotou a výnosy DPH 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pomocí korelace byla také prokázána silná negativní závislost mezi počtem 

plátců celkem a hranicí obratu (tabulka č. 21). U plátců, kteří byli povinni se registrovat 

k DPH na základě překročení prahové hodnoty byla prokázána dokonce velmi silná 

negativní závislost. Celkový počet plátců se neustále zvyšuje a zvýšil se také podíl 
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plátců zaregistrovaných z důvodu překročení obratu, a to z 11,5 % v roce 2003 na více 

než 16 % v roce 2012. 

Tabulka č. 21: Korelační matice prahové hodnoty a počtu plátců 

  
Prahová 

hodnota 
Plátci celkem 

Dobrovolní 

plátci 

Plátci z důvodu 

překročení prahové 

hodnoty 

Prahová hodnota 1 
   

Plátci celkem -0,8515 1 
  

Dobrovolní plátci -0,722 0,97047273 1 
 

Plátci z důvodu 

překročení prahové 

hodnoty 

-0,9309 0,95954074 0,8643409 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Je možno konstatovat, že problematice stanovení optimální hranice pro 

osvobození od daně z přidané hodnoty je neprávem věnována malá pozornost. Prahová 

hodnota určuje počet plátců daně v jednotlivých státech a tím prostřednictvím množství 

registrovaných subjektů ovlivňuje výnosy z daně z přidané hodnoty. Na druhou stranu 

jsou s uplatňováním DPH spojeny také náklady, a to jak na straně státu, tak i na straně 

daňových subjektů. Jak uvádí Cnossen (2010) a Keen a Lockwood (2010), malí 

podnikatelé nesou relativně vysoké náklady spojené se splněním svých povinností 

v souvislosti s výběrem daně z přidané hodnoty, a to zejména při porovnání s výnosy 

z této daně, které odvedou do státního rozpočtu.  

V této kapitole byla řešena výzkumná otázka: 

 Jakými způsoby Česká republika využívá osvobození od daně v souvislosti s výší 

stanovené prahové hodnoty pro registraci?  

Při hledání odpovědi byly zkoumány následující faktory: 

 hodnocení výše prahové hodnoty pro registraci v kontextu vypočtené optimální 

hodnoty, 

 existence závislosti mezi výší obratu a výnosy z DPH, 

 existence závislosti mezi počtem plátců a prahovou hodnotou. 

Při porovnání výše skutečné prahové hodnoty a její optimální výše bylo zjištěno, 

že skutečná tvoří pouze necelých 62 % optimální hodnoty, jak vyplývá z analýzy 

v kapitole 6.2. Na základě korelace byla potvrzena silná negativní závislost mezi 
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prahovou hodnotou a výnosy DPH i mezi počtem plátců celkem a prahovou hodnotou 

(kapitola 6.3).  

Ačkoli se Česká republika řadí k zemím s vysokou prahovou hodnotou, 

vypočtená optimální prahová hodnota je ještě vyšší, a to 66 000 EUR. Z důvodu zvýšení 

příjmů státního rozpočtu má být obrat pro povinnou registraci k DPH snížen 

na 750 000 Kč. Toto opatření se dotkne velkého počtu podnikatelů, kterým přinese 

zvýšení časové náročnosti i finančních nákladů, které musí vynaložit v souvislosti 

s plněním svých daňových povinností. Podle statistik Generálního finančního ředitelství 

se tato změna může dotknout asi 16 tisíc podnikatelů. Bylo by vhodné vyvolat diskuze, 

zda by se Česká republika neměla inspirovat například Velkou Británií, která prahové 

hodnoty pro registraci průběžně zvyšuje, a to v některých obdobích i o částky vyšší než 

by odpovídalo inflaci.   

V době, kdy se Evropská unie a jednotlivé členské státy snaží o zlepšení 

podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky a o zjednodušení stávajících 

právních předpisů EU s cílem snížení administrativní zátěže, je toto snížení prahové 

hodnoty krokem zcela opačným směrem.  

Vzhledem k tomu, že jsou vyšší daňové výnosy ovlivněny zvýšením počtu nově 

zaregistrovaných plátců, a to zejména malých firem, měly by jednotlivé státy věnovat 

větší pozornost stanovení prahové hodnoty a zohlednit také náklady spojené s jejím 

snižováním. 

Jak vyplývá ze Zelené knihy o budoucnosti DPH, rozdílný přístup jednotlivých 

členských států ke stanovení prahové hodnoty, se odvíjí od data vstupu do EU. Způsob 

výpočtu prahové hodnoty a rozsah působnosti režimu navíc nezohledňují jednotný trh, 

jelikož se vztahují výlučně na vnitrostátní činnosti. Evropský parlament projevil názor, 

že by měly všechny členské státy postupovat ke stanovení prahových hodnot jednotně 

a do obratu by měla být započítávána i plnění poskytnutá v jiných členských státech, 

což však bude vzhledem k velkým rozdílům problematické.  

 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že institut prahové 

hodnoty není v České republice dostatečně využíván, což dopadá na malé podnikatele, 

kteří mnohdy nemohou celou výši daně zahrnout do konečné ceny, a to vede ke snížení 

jejich disponibilního zisku, jehož nedostatek se může projevit stagnací a snížením 

investic do budoucího rozvoje. Navíc ještě může docházet k účelovému krácení příjmů 

s cílem udržet se pod registračním limitem, což nepříznivě dopadá také na daň z příjmů. 
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Reálná výše současné prahové hodnoty, která byla stanovena v roce 2004, je již vlivem 

inflace snížena a proto lze doporučit její zvýšení.  

Stanovení dostatečně vysokého registračního prahu by umožnilo daňové správě 

soustředit se na rizikové daňové poplatníky, což by zejména v době, kdy jsou řešeny 

problémy s daňovými úniky na DPH v mezinárodní oblasti, mělo být pro všechny 

členské státy prioritou. Proto by Česká republika měla upustit od plánovaného snížení 

obratu pro povinnou registraci a naopak její hranici zvýšit.  
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7 Režim hotovostního účetnictví 

 

Jak již bylo zmíněno výše, další možností, jak pomoci zejména malým 

a středním podnikatelům, kteří mají problémy s odvodem daně z přidané hodnoty dříve, 

než dostanou zaplaceno od zákazníka, je zavedení režimu hotovostního účetnictví pro 

účely daně z přidané hodnoty. 

Při standardním režimu DPH vzniká plátcům povinnost odvést daň na výstupu 

podle okamžiku uskutečnění plnění bez ohledu na to, zda byly faktury zaplaceny. 

Podstata režimu hotovostního účetnictví spočívá v odložení povinnosti přiznat a zaplatit 

daň z přidané hodnoty až do okamžiku přijetí platby za poskytnuté plnění. Pro malé 

podniky mohou jednotlivé členské státy povolit využití režimu hotovostního účetnictví 

(„cash accounting“). Jedná se o volitelný zjednodušený systém, který umožňuje těmto 

osobám povinným k dani uplatnit jednoduché pravidlo založené na datu úhrady.   

Odvod daně z přidané hodnoty při uplatnění standardního režimu DPH, tj. bez 

ohledu na to, zda faktury byly zaplaceny či nikoliv, může být považován 

za nespravedlivý, neboť daň z přidané hodnoty by měla respektovat zásadu neutrality 

a neměla by představovat finanční zátěž pro podniky (Fraile a Martin 2012 a Owens 

2011). 

Systém založený na vykazování v okamžiku uskutečnění plnění bez ohledu 

na to, zda zákazník za zboží nebo služby zaplatil, zvýhodňuje z hlediska peněžních toků 

zejména pozdě platící zákazníky, protože mohou uplatnit nárok na odpočet daně 

a dostat vrácenou daň dříve, než zaplatí svému dodavateli. Břemeno nese dodavatel 

a pro malý nebo střední podnik to může představovat velké problémy, jelikož dodavatel, 

který ještě neobdržel peníze za uskutečněné plnění, musí navíc ještě odvést daň 

finančnímu úřadu. 

Směrnice Rady 2006/112/ES umožňovala členským státům pro určitá plnění 

nebo pro stanovený okruh osob využít režim hotovostního účetnictví, tzv. „cash 

accounting“.  Režim hotovostního účetnictví spočíval v odsunutí povinnosti přiznat daň 

až do okamžiku zaplacení. Tato možnost byla stanovena zejména s cílem pomoci 

malým a středním podnikům, kterým působí problémy odvod daně z přidané hodnoty 

před přijetím platby od svých zákazníků. Podle znění směrnice před novelizací však 

nárok na odpočet daně, který je základním prvkem systému daně z přidané hodnoty, 

vznikal již okamžikem vzniku daňové povinnosti z odpočitatelné daně. Vznik daňové 
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povinnosti se odvíjel od okamžiku uskutečnění dodání zboží nebo poskytnutí služby 

a nezaplacení faktury nemohlo omezit nárok na odpočet daně. Pokud členský stát využil 

možnosti režimu hotovostního účetnictví, nemusel se shodovat okamžik vzniku 

povinnosti odvést daň a nároku na odpočet daně. (Berger, Kindl, Wakounig, 2010). 

Tento způsob měl proto nepříznivý dopad na výnosy z daně z přidané hodnoty a proto 

byl využíván pouze některými státy a pouze pro omezený okruh plátců.  

Směrnice Rady 2010/45/EU, která byla přijata v roce 2010, dává možnost, aby 

členské státy zavedly od 1. 1. 2013 volitelný systém hotovostního účetnictví, bez 

nepříznivého dopadu na peněžní toky v souvislosti s výnosy z DPH. To znamená, že 

jednotlivé členské státy mohou stanovit, že u zdanitelných plnění, která jsou 

poskytována osobami, jimž povinnost přiznat daň vzniká až přijetím úplaty, dochází 

současně i k odkladu nároku na odpočet daně až do okamžiku zaplacení. Jelikož má být 

režim hotovostního účetnictví zaveden zejména na podporu malého a středního 

podnikání, směrnice stanoví limit ročního obratu pro plátce, který jej může využít 

na částku 500 000 EUR nebo její ekvivalent v národní měně. Tento limit lze na základě 

konzultace s výborem pro DPH zvýšit až na 2 000 000 EUR. 

Systém „cash accounting“ byl již před platností této směrnice v různých formách 

využíván v řadě členských států. Jak uvádí Berger, Kindl, Wakounig (2010) například 

v Itálii je režim založený na skutečně přijatých úplatách využíván při poskytování 

služeb a Německo umožňuje použití režimu hotovostního účetnictví pro malé a střední 

podniky, jejichž obrat v předchozím roce nepřekročil 125 000 EUR. Na základě 

povolených výjimek byl režim hotovostního účetnictví zaveden ve Slovinsku
61

, 

Estonsku
62

, Velké Británii a Švédsku
63

.  

Výsledný dopad režimu hotovostního účetnictví na daňové výnosy závisí 

na způsobu, jakým členské státy implementují tuto směrnici do národních předpisů 

a na podmínkách, které budou pro možnost využití jednotlivými plátci stanoveny. 

Směrnice Rady 2010/45/EU umožňuje zavedení tzv. „čistého“ režimu hotovostního 

účetnictví, kdy plátci v režimu hotovostního účetnictví odvádějí daň až po zaplacení, 

a současně také u všech plnění uplatňují nárok na odpočet daně až po zaplacení bez 

ohledu na to, zda poskytovatel plnění je v režimu hotovostního účetnictví či nikoliv. 

                                                 
61

 Rozhodnutí Rady 2007/133/EC a 2009/939/EU 
62

 Rozhodnutí Rady 2007/133/EC a 2009/1022/EU 
63

 Rozhodnutí Rady 2007/133/EC a 2009/938/EU 
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Systém založený na vykazování v okamžiku uskutečnění plnění bez ohledu 

na to, zda zákazník za zboží nebo služby zaplatil, zvýhodňuje z hlediska peněžních toků 

zejména pozdě platící zákazníky, poněvadž mohou uplatnit nárok na odpočet daně 

a dostat vrácenou daň dříve, než zaplatí svému dodavateli. Břemeno nese dodavatel 

a pro malý nebo střední podnik to může představovat velké problémy, jelikož dodavatel, 

který ještě neobdržel peníze za uskutečněné plnění, musí navíc ještě odvést daň 

finančnímu úřadu.   

Systém DPH v režimu hotovostního účetnictví, při kterém povinnost odvést daň 

i nárok na její odpočet vznikne až okamžikem zaplacení za dodávku zboží nebo 

poskytnutí služeb, je z hlediska peněžních toků pro všechny neutrální. Na výnosy 

do veřejného rozpočtu zavedení režimu hotovostního účetnictví nemá vliv, neboť 

poskytovatel plnění odvede daň na výstupu později, ale současně také nárok na odpočet 

daně vznikne až okamžikem vzniku daňové povinnosti. Zavedení režimu hotovostního 

účetnictví není pro členské státy povinné, ale pro jeho implementaci se zasazuje také 

Evropský hospodářský a sociální výbor, protože tento systém může v době 

hospodářského poklesu pomoci zabránit platební neschopnosti zejména malých 

a středních podniků.  Umožnění použití režimu hotovostního účetnictví pro malé 

podniky v České republice je také v souladu s programovým prohlášením vlády, 

ve kterém je uvedeno, že vláda vyvine úsilí o změnu režimu daně z přidané hodnoty 

v rámci EU tak, aby daň byla odváděna až po zaplacení faktury. 

 

7.1 Režim daně z přidané hodnoty v ČR  

V současné době je v České republice využíván standardní systém DPH, při 

jehož aplikaci je základním pravidlem, že plátce je povinen přiznat daň na výstupu 

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který 

nastane dříve. Tuto daň plátce uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, 

ve kterém mu vznikla povinnost ji přiznat.  

Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem: 

 dodání (tj. dnem přechodu práva nakládat se zbožím jako vlastník) při prodeji 

dle kupní smlouvy,  

 převzetí v ostatních případech, 

 příklepu při vydražení zboží v dražbě,  
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 vzniku práva užívat zboží nájemcem na základě smlouvy, která stanoví 

povinnost nabýt předmět smlouvy. 

K uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitosti dochází dnem: 

 předání nemovitosti nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které 

je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nebo dnem 

zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve, 

 vzniku práva užívat nemovitost nájemcem na základě smlouvy, která stanoví 

povinnost nabýt předmět smlouvy. 

Uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby se řídí dnem: 

 jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu (mimo splátkového 

nebo platebního kalendáře a dokladu k přijaté úplatě), a to tím dnem, který 

nastane dříve,  

 uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo poskytnutí 

práva k využití. 

Podnikatelé v České republice projevili snahu o zavedení režimu hotovostního 

účetnictví na základě výjimky ještě před přijetím směrnice Rady 2010/45/EU. Malým 

a středním podnikatelům může režim hotovostního účetnictví pomoci vyřešit problémy 

s nedostatkem peněžních prostředků, a to jak v případě, kdy jsou nuceni stanovit dlouhé 

splatnosti faktur, tak i v případě, že jsou odběratelé v prodlení s placením (Ryneš 2009).   

Novelou zákona o DPH od 1. 4. 2011 je umožněna oprava výše daně 

u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Plátci mají možnost opravit daň 

na výstupu, která je uvedena na vystaveném daňovém dokladu u pohledávek, které 

vznikly ve lhůtě 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a za splnění dalších 

zákonem stanovených podmínek. Okruh pohledávek, kterých se navrhovaná úprava 

týká, je relativně úzký, neboť se jedná pouze o pohledávky za dlužníky v insolvenčním 

řízení a podmínky jsou poměrně přísné, proto v mnoha případech tento institut nemůže 

plátce využít. 

 

7.2 Empirické ověření  

V souvislosti s možností zavedení systému hotovostního účetnictví byl v období 

červen až říjen 2012 realizován jednoletý výzkum SGS/3/12. Cílem dotazníkového 
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šetření bylo zjistit, jak zavedení režimu hotovostního účetnictví vnímají podnikatelé, 

zda by pro ně byl výhodný a v jaké míře by jej mohli využít. 

Byl vytvořen anonymní dotazník, který obsahoval otázky identifikační, uzavřené 

otázky, které jsou charakteristické úplným výčtem možných odpovědí, ze kterých 

respondent vybírá a u několika otázek byla respondentům ponechána možnost odpovědi 

na základě vlastní zkušenosti. Vzhledem k tomu, že písemně zasílané dotazníky mají 

malou návratnost, byla zvolena metoda osobního dotazování. Avšak tímto způsobem 

nebyla zaručena anonymita a asi dvě třetiny oslovených respondentů odmítly vyplnění 

dotazníku. Proto byli někteří respondenti osloveni prostřednictvím firem poskytujících 

účetní služby, a také byla vytvořena elektronická verze dotazníku v systému Moodle 

na stránkách SU OPF v Karviné. 

Základní soubor je tvořen celkovým počtem plátců daně z přidané hodnoty, 

výzkum byl zaměřen lokálně a byli osloveni respondenti, kteří jsou registrováni 

na Finančním úřadě v Karviné. Jednalo se o nahodilý výběr respondentů, u kterých bylo 

stanoveno společné kritérium, že jsou plátci daně z přidané hodnoty. Průzkum byl 

proveden jako regionální, v rámci oblasti byl zajištěn dostatečný počet respondentů 

ze skupiny fyzických i právnických osob. Dotazník vyplnilo celkem 153 respondentů, 

z toho 82 fyzických a 71 právnických osob. Počty plátců DPH podle geografického 

rozlišení a podíly respondentů jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka č. 22: Počet plátců DPH a respondentů  

 Počet plátců DPH FO PO Obce 

ČR celkem 534 904 320 286 212 619 1 999 

FŘ v Ostravě 72 401 48 003 24 115 283 

FÚ v Karviné 1283 831 449 3 

Počet respondentů 153 82 71 0 

Počet respondentů (%) 11,9 9,9 15,8 0 
Zdroj: Finanční správa 2013, vlastní zpracování  

Standardní režim DPH zvýhodňuje pozdě platící zákazníky na úkor jejich 

dodavatelů. Proto bylo několik otázek v dotazníku věnováno zjištění závazků 

a pohledávek respondentů. V následujícím obrázku je porovnána výše pohledávek 

u fyzických a právnických osob. Z výsledků bylo zjištěno, že u fyzických osob 

převažují pohledávky do 3 měsíců po lhůtě splatnosti (45 %), kdežto u právnických 

osob to jsou pohledávky do 1 roku po splatnosti (42 %). Jedna třetina fyzických osob 
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také uvedla, že nemá pohledávky po lhůtě splatnosti, pro srovnání u právnických osob 

bylo bez pohledávek pouze 11 %.   

Obrázek č. 20: Pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z dotazníků 

V obrázku č. 21 je srovnána výše závazků u obou skupin. Na základě grafu je 

zřejmé, že více než jedna třetina fyzických osob nemá závazky a u zbývajících dvou 

třetin výrazně převažují závazky do 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Naproti tomu 

u právnických osob je situace méně příznivá, jelikož závazky po lhůtě splatnosti má 

více než tři čtvrtiny respondentů. Převažují závazky do 3 měsíců až do 1 roku 

po splatnosti.   

Obrázek č. 21: Závazky vůči dodavatelům po lhůtě splatnosti (v %) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z dotazníků 
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Z obrázku č. 22 je zřejmé, že u všech druhů subjektů (s výjimkou jedné jiné 

právnické osoby) převažují subjekty, které mají vyšší pohledávky než závazky. Jedná se 

o subjekty, pro které by mělo zavedení systému hotovostního přinést výhodu, neboť by 

nemusely odvádět daň dříve, než dostanou zaplaceno.  

Obrázek č. 22: Porovnání výše pohledávek a závazků (počet respondentů) 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z dotazníků 

V následující kontingenční tabulce jsou znázorněny odpovědi respondentů 

na dotazy, zda by: 

 uvítali možnost odkladu povinnosti přiznat a zaplatit daň, 

 jim způsobil problém odklad nároku na odpočet daně. 

Tabulka č. 23: Vzájemné porovnání názorů respondentů na odklad povinnosti 

přiznat daň a nároku na odpočet daně 

Uvítali byste možnost 

odkladu odvodu 

Způsobil by Vám problémy odklad nároku na odpočet 

 Ano Ne Celkový součet 

Ano 44 48 92 

Ne 29 32 61 

Celkový součet 73 80 153 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z dotazníků 

Z údajů v tabulce je zřejmé, že 48 respondentů odpovědělo, že by uvítali 

možnost odkladu odvodu daně a současně, že by jim nezpůsobil problém odklad nároku 

na odpočet daně.  
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Při porovnání údajů z obrázku č. 22 a tabulky č. 23 je zřejmé, že celkový počet 

subjektů, které mají pohledávky vyšší než závazky je 105, ale pouze 48 respondentů 

uvedlo, že by uvítali odklad nároku na odpočet daně a současně by jim nezpůsobilo 

problémy odložení nároku na odpočet daně až do doby zaplacení. Přitom režim 

hotovostního účetnictví by měl přinést zlepšení cash flow pro všechny plátce daně, 

jejichž pohledávky jsou vyšší než závazky, kteří uskutečňují zdanitelná plnění s místem 

plnění v tuzemsku.  

Jiná situace by byla u plátců, kteří uskutečňují osvobozená plnění s nárokem 

na odpočet daně nebo plnění v režimu reverse charge. Tyto osoby nemají povinnost 

odvést daň z uskutečněného plnění, ale na druhou stranu mají nárok na odpočet daně 

a proto je pro ně nevýhodný odklad nároku na odpočet daně i v situaci, kdy jejich 

pohledávky jsou vyšší než závazky. Na základě dotazníku bylo zjištěno, že ze 105 

respondentů, kteří mají závazky vyšší než pohledávky, 43 uskutečňuje tuzemská plnění 

v režimu přenesení daňové povinnosti. Jedná se tedy o osoby, kterým daň z přidané 

hodnoty neovlivňuje cash flow, jelikož povinnost odvést daň je přenesena na odběratele.  

Z celkového počtu respondentů 103 osob uvedlo, že se někdy dostávají 

do finančních problémů v souvislosti s tím, že musí odvést DPH z uskutečněných plnění 

dříve, než za tato plnění dostanou zaplaceno, z toho 25 osob má tyto problémy 

pravidelně. 

V obrázku č. 23 jsou prezentovány nejčastější problémy spojené s odvodem 

daně při použití standardního režimu DPH. Odvod daně státu nejčastěji způsobí pozdní 

zaplacení závazků vůči dodavatelům. Z toho je zřejmé, že odvod daně zapříčiní 

v konečném důsledku zase jinému subjektu problém spojený s odvodem daně u plnění, 

které dosud není zaplaceno. Mezi jinými důvody bylo například uvedeno: 

 nedostatek peněz na mzdy zaměstnanců,  

 problém je ve výši DPH, nikoliv ve splatnosti faktur, 

 omezení činnosti, 

  nedostatečný kapitál. 
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Obrázek č. 23: Finanční problémy spojené s odvodem DPH před zaplacením 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z dotazníků 

Avšak nejenom pohledávky po lhůtě splatnosti ovlivňují cash flow plátců daně 

z přidané hodnoty. Dalším významným faktorem, který působí problémy při odvodu 

DPH před zaplacením, jsou dlouhé lhůty splatnosti faktur.  

Obrázek č. 24: Způsob placení za uskutečněná plnění 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů v dotazníku 

Pokud je lhůta splatnosti například 90 dnů, musí často dodavatel (zejména pokud 

má měsíční zdaňovací období) odvádět DPH dříve, než dostane zaplaceno, a to i 

v případě, že je pohledávka uhrazena v termínu splatnosti. Z obrázku č. 24 je zřejmé, že 
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největší počet respondentů (35 %) vystavuje faktury se splatností do 90 dnů a 33 % 

dotázaných se splatností do 30 dnů. Platby pouze v hotovosti realizuje 12 % 

respondentů a jedná se především o tržby z maloobchodního prodeje.  

Výsledky zjištěné v dotaznících ohledně termínů splatnosti a platební morálky 

odpovídají Analýze platební morálky českých firem, kterou provádí společnost ČSOB 

Factoring. Z analýzy ČSOB Factoring pro rok 2012 vyplývá, že platební morálka firem 

se v roce 2012 zhoršila na úroveň roku 2009, kdy vrcholila světová hospodářská krize. 

Odběratelé zboží a služeb platí průměrně až 16 dní po datu splatnosti. Z analýzy plyne, 

že za své služby a zboží české firmy dostanou v průměru zaplaceno až za 76 dní.  

Tato situace opět přináší velké problémy zejména malým firmám, které často 

těžko hledají úvěrovou pomoc u bankovních domů (Horák 2012). Snížení doby 

splatnosti faktur na maximálně 30 dnů vyplývá také z programového prohlášení vlády
 

(2010), kde je také uvedeno, že stát chce jít příkladem.  

Problematika splatnosti faktur je řešena také v rámci Evropské unie. Ve sdělení 

Komise nazvaném „Plán evropské hospodářské obnovy“ je prezentován záměr snížení 

administrativní zátěže a podpora podnikání mimo jiné také zajištěním úhrady faktur 

za dodávky od malých a středních podniků v zásadě do jednoho měsíce, čímž by se 

snížily problémy s likviditou.  

Na tento záměr reaguje směrnice Rady č. 2011/7/EU, která ukládá jednotlivým 

členským státům povinnost zajistit, aby lhůta splatnosti stanovená ve smlouvě 

nepřekročila 60 kalendářních dnů. Směrnice dále stanoví, že věřitel má nárok na úrok 

z prodlení bez nutnosti upomínky, pokud splnil své smluvní a zákonné povinnosti 

a neobdržel splatnou částku včas.  

Ve vztahu k možnosti zavedení režimu hotovostního účetnictví se 52 % 

respondentů vyjádřilo, že by pro ně tento režim nebyl výhodný. Na druhou stranu 

48 dotázaných uvedlo, že režim hotovostního účetnictví by pro ně byl výhodný 

a 26 plátcům by pomohl výrazně zlepšit finanční situaci. Tato situace je patrná 

z obrázku č. 25.  
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Obrázek č. 25: Uvítal byste možnost zavedení režimu hotovostního účetnictví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů z dotazníků 

 

Nárok na odpočet daně při běžném režimu DPH vzniká v okamžiku dodání 

zboží nebo poskytnutí služby bez ohledu na to, zda za ně odběratel zaplatil. Pozdě 

platící plátci tak mají výhodu z hlediska peněžních toků. Také stát získává výhodu, 

poněvadž tento systém mu zaručuje příjem, který uhradí poskytovatel plnění, jež je 

zaručen i v případě platební neschopnosti odběratele. 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že zavedení režimu hotovostního účetnictví 

by uvítala pouze necelá polovina plátců. Z některých odpovědí vyplynulo, že se v roce 

2012 situace změnila v souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti 

pro poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jelikož právě oblast stavebnictví je 

odvětvím, pro které je typické pozdní placení i dlouhé termíny splatnosti faktur. Při 

uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. „tuzemský reverse-charge“) odvádí 

daň plátce, pro kterého se plnění uskutečnilo. Na straně poskytovatele plnění tak došlo 

ke zlepšení situace se zavedením tohoto režimu a systém hotovostního účetnictví již pro 

něj další výhody nepřinese.   

Okruh plátců, kteří mohou využít režimu hotovostního účetnictví, závisí 

na rozhodnutí jednotlivých členských států, které také mohou stanovit i další podmínky 

pro plátce, kteří mají zájem jej uplatňovat. Například ve Velké Británii je jednou 

z podmínek využití režimu hotovostního účetnictví, že daný plátce nemá nedoplatky 

na daňovém úřadě. Pokud by byla tato podmínka zavedena v České republice, mohla by 

se současně zlepšit i platební morálka plátců daně. Z oslovených respondentů by 
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podmínku obratu splnilo 82 %, ale pokud by současně byla požadována i bezdlužnost, 

obě podmínky by splnilo pouze 35 % dotázaných. 

 

7.3 Hotovostní účetnictví ve vybraných zemích EU 

Ve Velké Británii může režim hotovostního účetnictví použít plátce, jehož 

předpokládaný obrat v následujícím daňovém roce je nižší než 1 350 000 liber
64

. Tento 

režim může plátce uplatňovat do té doby, pokud jeho obrat nepřesáhne 1 600 000 liber. 

Kromě výše obratu jsou stanoveny i další podmínky. Režim hotovostního účetnictví 

nemůže ve Velké Británii uplatnit pláce, který: 

 nepodává v termínu přiznání k DPH nebo má nedoplatky na DPH, 

 byl obviněn z trestného činu,  

 byl povinen platit penále za neodvedené DPH v předchozím roce (HM Revenue 

& Customs 2013). 

Jak uvádí Pace a Bianco (2013) do konce roku 2012 existoval na Maltě režim 

hotovostního účetnictví, který umožňoval maloobchodníkům a dodavatelům v oblasti 

stavebního, strojního a elektrického inženýrství a některým dalším poskytovatelům 

služeb se dobrovolně rozhodnout, že budou přiznávat a platit DPH na výstupu až 

po zaplacení faktur. Tento režim se vztahoval na vybrané oblasti podnikání bez ohledu 

na výši obratu. Od 1. 1. 2013 byla pro možnost využití tohoto režimu zavedena hranice 

obratu ve výši 2 miliony EUR. Pro plátce, kteří překročí tuto hranici, to znamená, že 

budou muset začít uplatňovat běžný systém daně z přidané hodnoty, jako ostatní 

podniky.  

Také pro zákazníky plátců, kteří využívají režim hotovostního účetnictví, byl 

v souladu s možností danou směrnicí odložen nárok na odpočet daně až do okamžiku 

zaplacení. Tím je zachováno stejné datum pro povinnost odvodu daně i nároku 

na odpočet daně.  V souvislosti s nárokem na odpočet daně je nezbytné, aby plátci 

využívající režim hotovostního účetnictví tuto skutečnost uváděli na fakturách. Ačkoliv 

režim hotovostního účetnictví je v EU zaváděn s cílem pomoci malým a středním 

podnikům, na Maltě je po zavedení hranice obratu situace opačná, protože někteří 

podnikatelé možnost využití režimu hotovostního účetnictví ztratí a musí odvádět DPH 
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Do obratu se zahrnují veškerá zdanitelná plnění se standardní, sníženou i nulovou sazbou daně. 
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podle běžného režimu. Jedná se však o větší podnikatelské jednotky s ročním obratem 

přesahujícím 2 miliony EUR. 

Od 1. 1. 2013 bylo v Rumunsku zavedeno povinné využití režimu hotovostního 

účetnictví pro plátce s ročním obratem nižším než 2.250.000 RON
65

. Tito plátci jsou 

zapsáni v registru osob povinných k dani, které uplatňují systém hotovostního účetnictví 

pro účely DPH a na fakturách jsou povinni uvádět text: “VAT cash accounting”. Podle 

nově zavedeného systému hotovostního účetnictví daňová povinnost vzniká k datu 

úhrady vydané faktury, ale v případě že platba nebude zaplacena do 90 dnů, pak daňová 

povinnost vznikne devadesátý den od data vystavení faktury. Plátci uplatňující režim 

hotovostního účetnictví pro účely DPH, budou moci uplatnit odpočet DPH až 

po zaplacení faktury svému dodavateli. Také společnosti, které používají běžný režim 

DPH a nakupují od plátců v režimu hotovostního účetnictví, budou mít právo odpočtu 

odloženo až do zaplacení přijaté faktury (Deloite 2012). 

Plátci s ročním obratem do 2 milionů EUR mohou v Itálii uplatňovat režim 

hotovostního účetnictví pro účely daně z přidané hodnoty na plnění uskutečněná 

po 1. 12. 2012. V rámci tohoto režimu je DPH splatná a stejně tak nárok je možno 

uplatnit až po zaplacení. V případě, že nedojde k úhradě faktury, vznikne daňová 

povinnost uplynutím jednoho roku ode dne dodání zboží nebo poskytnutí služby, není-li 

v tomto období dodavatel v insolvenčním řízení. Plátci využívající systém hotovostního 

účetnictví, musí na svých fakturách uvádět sdělení, že dodání podléhá článku 32 zákona 

č. 83 ze dne 22 června 2012 (Ernst & Young LLP 2013). 

 

7.4 Možnost zavedení hotovostního účetnictví v ČR 

Co se týká okruhu osob, které mohou tento režim využít, směrnice stanoví, že jej 

mohou uplatnit pouze plátci s obratem do 500 000 EUR, případně po konzultaci 

s výborem pro DPH lze tuto hranici zvýšit až na 2 000 000 EUR, jelikož se tento režim 

má vztahovat pouze na malé a střední podniky. V České republice se jeví jako vhodné 

tento režim zavést pro plátce s obratem do 10 000 000 Kč, který je již v zákoně o dani 

z přidané hodnoty používán jako hranice, pro možnost využití čtvrtletního zdaňovacího 

období, což lze také považovat za určitou úlevu z hlediska administrativy daně pro malé 

podniky. Zavedení režimu hotovostního účetnictví může přinést: 
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 zlepšení cash flow pro dodavatele, kteří mají vysoké pohledávky,  

 riziko plynoucí ze současného fungování dvou systémů daně z přidané hodnoty, 

které může snížit právní jistotu daňových subjektů a zvýšit riziko daňových 

úniků.  

Pro eliminaci rizika neúmyslného uplatnění nároku na odpočet daně podle 

pravidel pro běžný režim DPH bude potřeba zajistit, aby bylo na fakturách jednoznačně 

uvedeno, že se jedná o plátce, který uplatňuje režim hotovostního účetnictví a také je 

nutno, aby z registru plátců daně z přidané hodnoty tato skutečnost jasně vyplývala.    

Režim hotovostního účetnictví s sebou může přinést určité znevýhodnění 

ze strany odběratelů, kteří jsou v běžném režimu DPH, jak je znázorněno v následujícím 

modelu (obrázek č. 26). 

Obrázek č. 26: Model uplatnění nároku na odpočet daně
66

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud plátce A, který je v běžném režimu DPH, bude nakupovat zboží od dvou 

dodavatelů, a to od plátce B (využívá režim hotovostního účetnictví) a plátce C 

(uplatňuje běžný režim DPH), potom bude odlišným způsobem uplatňovat nárok na 

odpočet daně. Při nákupu od dodavatele B uplatní nárok na odpočet daně, až 
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v okamžiku úhrady faktury, ale v případě plnění od dodavatele C již v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění. Z hlediska cash flow bude tedy pro plátce A 

výhodnější nakupovat od plátce C, ježto nárok na odpočet daně vznikne i v případě, že 

faktura ještě nebude zaplacena. Proto existuje možnost dikriminace plátce B, což se 

projeví ve znevýhodnění plátců v režimu hotovostního účetnictví ze strany plátců 

v běžném režimu DPH, kteří jsou ještě navíc povinni ze svých uskutečněných plnění 

odvádět daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tato nevýhoda ale nemusí 

vzniknout, pokud bude úhrada provedena v daném zdaňovacím období. Navíc EU 

schválila směrnici Rady č. 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám 

v obchodních transakcích, která by měla pomoci zlepšit platební morálku. To ovšem 

vyžaduje, aby tato směrnice byla implementována také v České republice.   

V souvislosti se zavedením nového systému je potřeba vždy počítat 

se zvýšenými finančními náklady a organizačními změnami. Je nutno provést 

odpovídající úpravy účetních programů, které se ale stejně realizují z důvodu 

každoročních legislativních změn.  Složitost úprav by se potom odvíjela od způsobu, 

jakým by byl režim implementován, ale dá se předpokládat, že bude nutno rozlišovat 

mezi daňovými doklady od plátce v běžném režimu a od plátce v režimu hotovostního 

účetnictví.  

Rovněž je možno očekávat riziko výskytu daňových úniků ve vztahu 

ke konečným odběratelům, kteří nejsou plátci daně z přidané hodnoty, kde by mohlo být 

formálně deklarováno, že k úhradě nedošlo, aby nemusela být daň přiznána a odvedena. 

Tomu se dá předejít například zavedením registračních pokladen nebo nastavením doby, 

po které vznikne povinnost odvést daň, ať již pohledávka byla uhrazena či nikoliv, jak 

je stanoveno v některých členských státech. Vhodně stanovenými dalšími podmínkami 

pro plátce, kteří chtějí využít režim hotovostního účetnictví, by také bylo možno riziko 

daňových úniků eliminovat, nebo jej alespoň snížit. Navíc by například podmínka 

bezdlužnosti a plnění povinností vůči správci daně mohla zlepšit daňovou morálku 

plátců daně z přidané hodnoty, zejména těch, kteří by měli zájem o uplatňování režimu 

hotovostního účetnictví.  

Na základě empirického šetření vyplynulo, že zájem o zavedení režimu 

hotovostního účetnictví by měla necelá polovina respondentů, ale je potřeba se zabývat 

i specifikací cílové skupiny, které přinese tento režim výhody. Jsou to podnikatelé, kteří 

své závazky platí včas, a proto by neměli problém s tím, že nárok na odpočet daně bude 
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až po zaplacení faktury a na druhou stranu jsou znevýhodněni pozdě platícími 

odběrateli, ačkoliv oni daň státu již zaplatit museli. A právě těmto podnikatelům by stát 

měl vyjít vstříc a umožnit jim odvod daně až po přijetí úplaty.  

Rozdílný dopad na peněžní toky u běžného režimu DPH a u systému 

hotovostního účetnictví v souvislosti se splatností faktur je demonstrován 

na následujících modelových situacích. 

Modelový plátce má v daném období jednu fakturu na vstupu (celkem 

84 jednotek) a jednu na výstupu (celkem 120 jednotek), je uplatněna sazba daně ve výši 

20 % (tabulka č. 24). Model je založen na předpokladu zjednodušené reality, že nárok 

na odpočet daně je vrácen ve stejném termínu, ve kterém je splatná i vlastní daňová 

povinnost.
67

 

Tabulka č. 24: Modelový plátce  

 Vstup Výstup 

ZD daň ZD daň 

Období 1 70  14  100  20  

Zdroj: vlastní zpracování 

 V tabulce č. 25 je znázorněna situace, kdy faktura na vstupu i na výstupu je 

zaplacena do 60 dnů.  

Tabulka č. 25: Modelová situace 1 – platba vstupu i výstupu do 60 dnů 

 Běžný režim Hotovostní účetnictví 

platby DPH 

přiznání 

DPH 

platba 

platby DPH 

přiznání 

DPH 

platba 

Období 1  20 - 14     

Období 2   6    

Období 3 120 - 84   120 -  84 20 - 14  

Období 4      6 

Poznámka Období 1: při běžném režimu je povinnost uvést DPH v přiznání. 

Období 2: při běžném režimu je povinnost odvést DPH. 

Období 3: jsou provedeny platby a při hotovostním účetnictví je povinnost uvést DPH 

v přiznání. 

Období 4: při hotovostním režimu je povinnost odvést DPH. 

Při běžném režimu je daň na vstupu i výstupu uplatněna o 60 dnů dříve. 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
67

 Plátce daně z přidané hodnoty podává za příslušné zdaňovací období daňové přiznání do 25 dnů po 

skončení zdaňovacího období. Ve stejné lhůtě je splatná i vlastní daňová povinnost. Pokud plátci daně 

vznikne nárok na odpočet daně, běží ode dne podání třicetidenní lhůta pro jeho vrácení. 
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Při porovnání běžného režimu s režimem hotovostního účetnictví je zřejmé, že 

při běžném režimu je plátce povinen vykázat obě plnění v daňovém přiznání za první 

období a vlastní daňová povinnost (rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu, tj. 

20 – 14) je splatná do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Z toho plyne závěr, že 

plátce potřebuje dostatečnou finanční hotovost, aby odvedl daň finančnímu úřadu 

z uskutečnění plnění, za které ještě nedostal zaplaceno. Tato situace může být 

považována za nespravedlivou, daň z přidané hodnoty by měla respektovat zásadu 

neutrality a neměla by představovat finanční zátěž pro podnikatele, což v tomto případě 

dodrženo není.  

Na rozdíl od toho plátce v režimu hotovostního účetnictví dostane platbu 

za uskutečněné plnění ve třetím období a teprve v tomto období obě faktury zahrne 

do daňového přiznání a vlastní daňová povinnost je splatná až 25. den po skončení 

zdaňovacího období. Výhodou je, že plátce v tomto režimu nemusí vynakládat vlastní 

finanční prostředky na odvod DPH, poněvadž daň zaplatí až po obdržení platby 

od svého zákazníka. Tím je také dodržena zásada neutrality a plátce navíc ještě může 

disponovat částkou daně, kterou obdržel v platbě za uskutečněné plnění, až do data 

splatnosti daně. 

Situace, kdy faktura na vstupu je zaplacena ihned a faktura na výstupu do 60 

dnů, je demonstrována v tabulce č. 26. 

Tabulka č. 26: Modelová situace 2 - platba vstupu ihned a výstupu do 60 dnů 

 Běžný režim Hotovostní účetnictví 

platby DPH 

přiznání 

DPH 

platba 

platby DPH 

přiznání 

DPH 

platba 

Období 1 84 20 - 14  84 - 14  

Období 2   6   - 14 

Období 3 120  0  120  20   

Období 4      20 

Poznámka Období 1: je uhrazena faktura na vstupu, při běžném režimu je povinnost uvést DPH 

v přiznání, při hotovostním účetnictví je uplatněn pouze nárok na odpočet. 

Období 2: při běžném režimu je povinnost odvést DPH, v hotovostním účetnictví je 

vrácen nárok na odpočet.  

Období 3: je přijata platba z faktury na výstupu, při hotovostním účetnictví je 

povinnost uvést DPH na výstupu v přiznání. 

Období 4: při hotovostním režimu je povinnost odvést DPH na výstupu. 

Při běžném režimu je daň na výstupu odvedena o 60 dnů dříve. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Při porovnání běžného režimu s režimem hotovostního účetnictví je zřejmé, že 

při běžném režimu je plátce povinen vykázat obě plnění v daňovém přiznání za první 

období a vlastní daňová povinnost (rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu, tj. 

20 – 14) je splatná do 25. dnů po skončení zdaňovacího období. Jedná se tedy o zcela 

stejné podmínky, které byly v předcházejícím modelu. Daň je odváděna a nárok na 

odpočet daně uplatněn na základě uskutečnění zdanitelného plnění, a proto není 

rozhodující, zda byla faktura zaplacena či nikoliv.  

Plátce v režimu hotovostního účetnictví zaplatil svému dodavateli fakturu 

v prvním období, a proto nárok na odpočet daně uplatní již v daňovém přiznání za toto 

období a v následujícím období je mu vyplacen. Za fakturu na výstupu dostane platbu 

až ve třetím období a teprve potom mu vznikne povinnost ji zahrnout do daňového 

přiznání a vlastní daňová povinnost je splatná až 25. den po skončení zdaňovacího 

období. Z tohoto modelu jednoznačně vyplynula výhoda pro plátce, kteří své závazky 

platí hotově nebo v krátkých lhůtách splatnosti. Nárok na odpočet daně plátci vznikne 

dříve, a to na základě zaplacení, ale odvod daně na výstupu je odložen až do obdržení 

úplaty. Tím je opět dodržena zásada neutrality a plátci vzniká stejná výhoda, která byla 

popsána výše, že může disponovat částkou daně, kterou obdržel v platbě za uskutečněné 

plnění, až do data splatnosti daně. 

V následující tabulce č. 27 je demonstrována situace, kdy faktura na vstupu je 

zaplacena do 60 dnů, na výstupu ihned.  

Tabulka č. 27: Modelová situace 3 - platba vstupu do 60 dnů a výstupu ihned 

 Běžný režim Hotovostní účetnictví 

platby DPH 

přiznání 

DPH 

platba 

platby DPH 

přiznání 

DPH 

platba 

Období 1 120 20 - 14  120 20 0 

Období 2   6 0 0 20 

Období 3 84 0  84 - 14  

Období 4      - 14 

Poznámka Období 1: je přijata platba z faktury na výstupu, při běžném režimu je povinnost uvést 

DPH v přiznání, při hotovostním účetnictví je povinnost uvést DPH na výstupu 

v přiznání. 

 Období 2: při běžném režimu je povinnost odvést DPH, v hotovostním účetnictví je 

povinnost odvést DPH na výstupu.  

Období 3: je uhrazena faktura na vstupu, při hotovostním účetnictví je uplatněn nárok 

na odpočet 

Období 4: v hotovostním účetnictví je vrácen nárok na odpočet. 

Při běžném režimu je nárok na odpočet uplatněn o 60 dnů dříve. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Při běžném režimu je situace zcela shodná s předchozími modely, jelikož pro 

tento režim není podstatné, kdy došlo k zaplacení. Plátce v režimu hotovostního 

účetnictví dostal platbu za fakturu na výstupu již v prvním období a vlastní daňová 

povinnost je splatná 25. den po skončení zdaňovacího období.  Tento plátce svému 

dodavateli fakturu zaplatil až ve třetím období, tudíž nárok na odpočet daně uplatní 

v daňovém přiznání za toto období a v následujícím období je mu vyplacen. Z tohoto 

příkladu jednoznačně vyplynula nevýhoda pro plátce, kteří své závazky platí při 

dlouhých lhůtách splatnosti, případně i po splatnosti a na druhou stranu jejich odběratelé 

jim platí včas. Běžný režim pro pozdě platící plátce poskytuje výhodu v tom, že nárok 

na odpočet daně uplatní dříve, než zaplatí svému dodavateli, který je naopak 

znevýhodněn. 

 Při srovnání výše uvedených modelových situací se potvrdilo, že běžný režim 

DPH lze považovat za nespravedlivý, jelikož zvýhodňuje pozdě platící zákazníky 

na úkor jejich dodavatelů. Režim hotovostního účetnictví je spravedlivější, neboť 

nepředstavuje finanční zátěž pro podniky, jejichž prostřednictvím je výběr daně 

z přidané hodnoty realizován.  

Zavedení tzv. „čistého“ režimu hotovostního účetnictví pro účely daně z přidané 

hodnoty nemá vliv na příjmy státního rozpočtu, protože povinnost přiznat daň a nárok 

na odpočet daně vznikají ke stejnému datu. Pokud je stanovena povinnost odvést daň při 

zrušení registrace a v případě, že do určitého data nedojde k zaplacení pohledávky, tak 

není dopad na státní rozpočet ani v případech poskytnutých plnění konečným 

spotřebitelům. Pouze dojde k odsunutí daňové povinnosti do pozdějšího období. 

V roce 2012 byl poslanecké sněmovně předložen návrh na zavedení režimu 

hotovostního účetnictví pro účely daně z přidané hodnoty. Režim by mohli využívat 

plátci, jejichž obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců nepřesáhl 10 200 000 Kč.  Plátci v režimu hotovostního účetnictví by přiznávali 

daň na výstupu až po obdržení úplaty za zdanitelné plnění ke dni obdržení úplaty a měli 

by nárok na odpočet daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění až po poskytnutí 

úplaty za přijaté zdanitelné plnění. Plátci, kteří nejsou v režimu hotovostního účetnictví, 

by také mohli nárokovat daň vstupu až po uhrazení úplaty dodavatelům, kteří režim 

hotovostního účetnictví využívají. Dle poslance Babáka (Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR 2012) tato opatření fungují v mnoha státech Evropské unie a obzvláště 
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v období recese, je potřeba podpořit právě tímto návrhem drobné a malé podnikatele. 

Tento návrh byl zamítnut. 

V červnu 2013 byla opět některými zákonodárci společně s Hospodářskou 

komorou předložena novela zákona o DPH, jejíž součástí je i zavedení režimu 

hotovostního účetnictví. Tato novela by měla ulehčit situaci malým a středním 

podnikům, které se v důsledku nutnosti uhradit DPH i z nezaplacených faktur mohou 

dostat do platební neschopnosti. Jak uvádí poslanec Michal Babák (2013): „Stát má v 

prvé řadě zajistit podmínky pro rychlou vymahatelnost neproplacených faktur, až poté 

může spravedlivě vybírat daně. Platit daň z příjmu, který jsem neměl, jde zcela 

jednoznačně proti logice zdravého rozumu. Podstatou tak je, aby podnikatelé platili 

výhradně z peněz, které reálně získali, a ne z imaginárních příjmů.“  

V této kapitole byla řešena výzkumná otázka:  

Má být v České republice zaveden režim hotovostního účetnictví („cash 

accounting“) pro účely daně z přidané hodnoty?  

Při hledání odpovědi byly plněny následující dílčí kroky: 

 provedení průzkumu u cílové skupiny podnikatelů s cílem zjistit, jaký je jejich 

postoj k zavedení režimu hotovostního účetnictví pro DPH, 

 v identifikaci a analýze dopadů zavedení režimu hotovostního účetnictví 

v České republice, 

 ve zhodnocení průzkumu a dopadů zavedení hotovostního účetnictví, na základě 

kterého bude formulováno doporučení. 

Empirickým šetřením, které je podrobně analyzováno v kapitole 7.2, bylo 

zjištěno, že zavedení režimu hotovostního účetnictví by uvítala pouze necelá polovina 

plátců. Při posouzení závazků a pohledávek těchto plátců je zřejmé, že se jedná o plátce, 

kteří své závazky platí včas a mají neuhrazené pohledávky.  

Na základě analýz, komparací a zhodnocení výhod a nevýhod, je možno 

zavedení režimu hotovostního účetnictví v České republice doporučit. Výše uvedenou 

navrhovanou novelu by bylo příhodné ještě upravit, například obrat by bylo vhodné 

stanovit ve výši 10 000 000 Kč. Dále lze doporučit z důvodu omezení daňových úniků 

stanovit další podmínky: 

 v případě, že nedojde k úhradě faktury, vznikne daňová povinnost uplynutím 

jednoho roku ode dne uskutečnění plnění, 
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 při zrušení registrace je plátce daně povinen odvést daň z uskutečněných plnění, 

u kterých nedošlo k úhradě, 

 režim hotovostního účetnictví může uplatnit plátce, který plní řádně a včas 

povinnosti vyplývající z daňových zákonů. 
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8 Doporučení pro zvýšení ekonomické účinnosti DPH 

v České republice 

 

Daňový systém každé země byl vytvořen na základě historického vývoje a je 

odrazem ekonomických, politických a filozofických názorů. Struktura i velikost 

daňových příjmů závisí zejména na ekonomických faktorech, jako je odvětvová 

a geografická struktura, skladba pracovních sil, hospodářský růst, míra inflace 

a zapojení ekonomiky do mezinárodního obchodu. Země s větším podílem drobných 

podnikatelů by měla inklinovat k tvorbě daňového systému s vyšším podílem 

nepřímých daní.  

Standardní, obecně vžitá ekonomická poučka upřednostňuje nepřímé daně před 

daněmi přímými. Vysoké daně z příjmů odrazují zaměstnance od toho, aby si vydělávali 

více, a nutí podniky k tomu, aby své zisky vyváděly do zemí s nejnižšími daňovými 

sazbami. Proto mnozí ekonomové argumentují, že pro ekonomiku jsou prospěšnější 

daně nepřímé, které jsou v České republice zastoupeny daněmi spotřebními, 

energetickými a daní z přidané hodnoty. Jejich výše může sice ohrožovat nízkopříjmové 

skupiny obyvatel, ale to je možno kompenzovat speciálními sociálními dávkami. 

Z tohoto pohledu je Česká republika naprosto standardní zemí, neboť nepřímé daně 

jsou druhým nejvyšším veřejným příjmem.  

Česká republika uplatňuje, stejně jako většina členských států Evropské unie, 

diferencované sazby, které byly zavedeny pod vlivem sociálně politických tlaků. Široký 

rozptyl sazeb daně však vede k porušení zásady neutrality daně, deformaci cenových 

relací, ke vzniku distribučních efektů a zvyšování distorze. Jedna sazba DPH má 

regresivní dopad vzhledem k důchodům, poněvadž sklon ke spotřebě s růstem důchodu 

klesá a diferencované sazby daně mohou zajistit uplatnění vyšší spravedlnosti zdanění 

podle principu platební schopnosti. Na druhou stranu však daň z přidané hodnoty nebyla 

navržena a konstruována jako nástroj k plnění sociálních a přerozdělovacích funkcí. Jak 

bylo prokázáno ve studii Economics Copenhagen (2007), výjimky a snížené sazby 

zvyšují administrativní náklady jak na straně státu, tak i na straně plátců daně. Výnosy 

daně z přidané hodnoty jsou významně ovlivňovány jak změnami sazeb daně, tak také 

přesuny jednotlivých druhů zboží a služeb mezi sazbami.   
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Česká republika má v rámci zvyšování ekonomické účinnosti daně z přidané 

hodnoty značné rezervy spočívající zejména ve snižování administrativní zátěže, 

elektronizaci daňové správy, precizaci zákonů a v boji proti daňovým únikům. 

Jednou z možností, jak zajistit vyšší výnosy z DPH bez zvyšování základní 

sazby daně je zlepšení výkonnosti daně, jak bylo uvedeno v kapitole 3. Hodnoty 

koeficientu výkonnosti v členských zemích EU potvrzují, že vedle diferencovaných 

sazeb daně je uplatňováno velké množství výjimek a osvobození od daně. Česká 

republika se svým koeficientem ve výši 0,58 patří mezi standardní země, které by se 

měly zaměřit na zvyšování výkonnosti DPH a to zejména prostřednictvím efektivní 

správy daně, která může zvýšit platební morálku plátců. 

Harmonizace nepřímých daní je nezbytná pro zajištění fungování společného 

trhu EU, který je založen na volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Při 

implementaci předpisů EU do národních legislativ vznikají komplikace vyplývající 

z rozdílných národních úprav a ze zvýšení administrativní zátěže. Tyto problémy by 

mohly být odstraněny nahrazením směrnic o DPH nařízeními, která mají v jednotlivých 

členských státech přímou účinnost.  

Jak bylo ukázáno v kapitole 5, vznik registrační povinnosti v souvislosti 

s poskytováním přeshraničních služeb, jak byl upraven českým zákonem o DPH, přinesl 

podnikatelům zvýšení administrativní zátěže i problémy spojené s registrací k dani. 

Praktická zkušenost, která byla ověřena empirickým šetřením, potvrdila, že registrace 

k dani z přidané hodnoty v souvislosti s poskytováním přeshraničních služeb 

znevýhodňuje drobné podnikatele, kteří by se na základě dostatečné znalosti této právní 

úpravy raději rozhodli takové služby neposkytovat (respektive nepřijímat). Na základě 

získaných informací bylo formulováno doporučení, které bylo také diskutováno 

s pracovníky Generálního finančního ředitelství, aby byla povinná registrace 

v souvislosti s poskytováním přeshraničních služeb změněna. Směrnici Rady je také 

možno implementovat způsobem, který zaručí výběr daně, ale daný subjekt se nestává 

plátcem DPH a tento způsob se jeví jako vstřícnější zejména k malým podnikatelům. 

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2013 byla změna promítnuta 

do zákona o dani z přidané hodnoty v České republice právě zavedením institutu 
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identifikované osoby
68

. Tím došlo k odstranění nevýhodné registrace plátce daně 

z přidané hodnoty pro drobné podnikatele s nízkým ročním obratem.  

Nejčastějším důvodem pro vznik povinné registrace k dani z přidané hodnoty je 

překročení stanovené hranice prahové hodnoty pro registraci. Při porovnání výše 

skutečné prahové hodnoty a optimální prahové hodnoty bylo zjištěno, že skutečná tvoří 

pouze necelých 62 % optimální hodnoty. 

Ačkoliv jsou daňové výnosy ovlivňovány mnoha faktory, na základě korelace 

byla potvrzena silná negativní závislost mezi daňovými výnosy z DPH a prahovou 

hodnotou pro povinnou registraci k DPH. Pomocí korelace byla také prokázána silná 

negativní závislost mezi počtem plátců celkem a hranicí obratu. Celkový počet plátců se 

neustále zvyšuje a roste se také podíl plátců zaregistrovaných z důvodu překročení 

obratu, a to z 11,5 % v roce 2003 na více než 16 % v roce 2012. 

V úvodu dizertační práce byly formulovány výzkumné otázky, jež ve vlastním 

textu byly vřazeny do vývojových či komparačních souvislostí. 

A) Jakými způsoby Česká republika využívá osvobození od daně v souvislosti 

s výší stanovené prahové hodnoty pro registraci? 

Je možno konstatovat, že problematice stanovení hranice pro osvobození od 

daně z přidané hodnoty je v České republice neprávem věnována malá pozornost. 

Ačkoli se Česká republika řadí k zemím s vysokou prahovou hodnotou, vypočtená 

optimální prahová hodnota je ještě vyšší, a to 66 000 EUR. Z důvodu zvýšení příjmů 

státního rozpočtu má být obrat pro povinnou registraci k DPH snížen na 750 000 Kč. 

Toto opatření se dotkne velkého počtu podnikatelů, kterým přinese zvýšení časové 

náročnosti i finančních nákladů, které musí vynaložit v souvislosti s plněním svých 

daňových povinností.  

V době, kdy se Evropská unie a jednotlivé členské státy snaží o zlepšení 

podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky a o zjednodušení stávajících 

právních předpisů EU s cílem úbytku administrativní zátěže, je snížení prahové hodnoty 

krokem zcela opačným směrem. Také vláda České republiky měla ve svém 

                                                 
68

 Tím bylo legislativně přijato doporučení, které bylo formulováno v článku Informovanost českých 

subjektů o vzniku povinné registrace k dani z přidané hodnoty uveřejněném ve vědeckém recenzovaném 

časopise Acta academica karviniensia 2/2013 (článek byl zaslán v březnu 2012 a novela byla přijata 

od 1. 1. 2013.) 
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programovém prohlášení uvedeno, že přijme opatření, která sníží administrativní zátěž 

malých a středních podniků a v souladu s tím by měla být prahová hodnota zvýšena.  

 Nízká prahová hodnota dopadá na malé podnikatele, kteří mnohdy nemohou 

celou výši daně zahrnout do konečné ceny, a to vede ke snížení jejich disponibilního 

zisku, jehož nedostatek se může projevit stagnací a snížením investic do budoucího 

rozvoje. Navíc ještě může docházet k účelovému krácení příjmů s cílem udržet se pod 

registračním limitem, což nepříznivě dopadá také na daň z příjmů. Reálná výše 

současné prahové hodnoty, která byla stanovena v roce 2004, je již vlivem inflace 

snížena a proto lze doporučit v následujících letech její zvýšení.  

Zvyšování výnosů daně z přidané hodnoty by mělo být dosaženo zlepšením její 

výkonnosti, a to zejména zefektivněním správy daní, snížením daňových úniků 

a nedoplatků. Snaha o zajištění vyšších výnosů prostřednictvím snížení prahové 

hodnoty s sebou současně přináší zvýšení administrativních nákladů, čímž se snižuje 

efektivnost výběru daně.  

Stanovení dostatečně vysoké prahové hodnoty by navíc daňové správě umožnilo 

soustředit se na rizikové daňové poplatníky, což by zejména v době, kdy jsou řešeny 

problémy s daňovými úniky na DPH v mezinárodní oblasti, mělo být pro všechny 

členské státy prioritou. Proto by Česká republika měla upustit od plánovaného snížení 

obratu pro povinnou registraci a naopak její hranici zvýšit.  

V rámci dizertační práce byla rovněž řešena výzkumná otázka zabývající se 

zavedením speciálního režimu pro daň z přidané hodnoty. 

B) Měl být v České republice zaveden režim hotovostního účetnictví pro účely 

daně z přidané hodnoty?  

Odvod daně z přidané hodnoty při uplatnění standardního režimu DPH, tj. bez 

ohledu na to, zda faktury byly zaplaceny či nikoliv, může být považován 

za nespravedlivý, neboť daň z přidané hodnoty by měla respektovat zásadu neutrality 

a neměla by představovat finanční zátěž pro podniky. Navíc běžný režim zvýhodňuje 

z hlediska peněžních toků zejména pozdě platící zákazníky, neboť mohou uplatnit nárok 

na odpočet daně a dostat vrácenou daň dříve, než zaplatí svému dodavateli. Břemeno 

nese dodavatel, což pro malý podnik může přinášet problémy s hotovostí, jelikož musí 

odvést daň finančnímu úřadu z plnění, za které ještě nedostal zaplaceno. 
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Na základě empirického šetření vyplynulo, že zájem o zavedení režimu 

hotovostního účetnictví by měla necelá polovina respondentů. Je potřeba se také 

zabývat specifikací cílové skupiny, které přinese tento režim výhody. Jedná se 

o podnikatele, kteří své závazky platí včas, a jsou znevýhodněni tím, že jejich 

odběratelé jim platí pozdě, ačkoliv oni daň státu musí odvést ve stanoveném termínu. 

A právě těmto podnikatelům, kteří nespravedlivě nesou břemeno daně, která by vůči 

nim měla být neutrální, by mělo být umožněno využití režimu hotovostního účetnictví. 

Odvod daně při použití standardního režimu s sebou přináší, například nedostatek peněz 

na mzdy zaměstnanců, omezení činnosti či nedostatečný kapitál. 

Zavedení tzv. „čistého“ režimu hotovostního účetnictví pro účely daně z přidané 

hodnoty nemá vliv na příjmy státního rozpočtu, jelikož povinnost přiznat daň a nárok 

na odpočet daně vznikají ke stejnému datu. Pokud je stanovena povinnost odvést daň při 

zrušení registrace a v situaci, kdy do určitého data nedojde k zaplacení pohledávky, tak 

není dopad na státní rozpočet ani při poskytnutí plnění konečným spotřebitelům. Pouze 

dojde k odsunutí daňové povinnosti do pozdějšího období.  

Na základě analýz, komparací a zhodnocení výhod a nevýhod, je možno 

zavedení režimu hotovostního účetnictví v České republice doporučit. Při srovnání 

modelových situací (viz kapitola 7) se potvrdilo, že běžný režim DPH lze považovat 

za nespravedlivý, poněvadž zvýhodňuje pozdě platící zákazníky na úkor jejich 

dodavatelů. Režim hotovostního účetnictví je spravedlivější, neboť nepředstavuje 

finanční zátěž pro podniky, jejichž prostřednictvím je výběr daně z přidané hodnoty 

realizován.  

 Jeví jako vhodné zavést režim hotovostního účetnictví pro plátce s obratem 

do 10 000 000 Kč, který je již v zákoně o dani z přidané hodnoty používán jako hranice, 

pro možnost využití čtvrtletního zdaňovacího období, což lze také považovat za určitou 

úlevu z hlediska administrativy daně pro malé podniky. 

Rovněž lze doporučit z důvodu omezení daňových úniků stanovit další podmínky: 

 v případě, že nedojde k úhradě faktury, vznikne daňová povinnost uplynutím 

jednoho roku ode dne uskutečnění plnění, 

 při zrušení registrace je plátce daně povinen odvést daň z uskutečněných plnění, 

u kterých nedošlo k úhradě, 

 režim hotovostního účetnictví může uplatnit plátce, který plní řádně a včas 

povinnosti vyplývající z daňových zákonů.  
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Nicméně nejenom pohledávky po lhůtě splatnosti ovlivňují cash flow plátců 

daně z přidané hodnoty. Dalším významným faktorem, který působí problémy při 

odvodu DPH před zaplacením, jsou dlouhé lhůty splatnosti faktur. Z průzkumu 

vyplynulo, že největší počet respondentů vystavuje faktury se splatností do 90 dnů. 

Výsledky empirického šetření odpovídají Analýze platební morálky českých firem, 

kterou provádí společnost ČSOB Factoring, ze které plyne, že za své služby a zboží 

české firmy dostanou v průměru zaplaceno až za 76 dní. Tato situace opět přináší velké 

problémy zejména malým firmám, které často těžko hledají úvěrovou pomoc 

u bankovních domů. V této souvislosti by stát měl zlepšit podnikatelské prostředí 

transpozicí směrnice o opožděných platbách, která stanoví termín pro úhradu faktur na 

30 (maximálně 60) dnů a zajistit podmínky pro rychlou vymahatelnost pohledávek. 

Vzhledem k tomu, že daň z přidané hodnoty je významnou daní jak z hlediska 

výnosů v jednotlivých zemích, tak i z hlediska příjmů samotné Evropské unie, je 

v zájmu všech států zlepšit fungování systému této daně. V rámci diskuzí o fungování 

systému daně z přidané hodnoty je mimo jiné také řešena otázka pomoci malým 

a středním podnikům, která vyplývá již z dokumentu „Small Business Act“ pro Evropu. 

Proto by i Česká republika měla jít touto cestou a využít možností pro snížení 

administrativní zátěže a usnadnění podnikání pro malé a střední podniky. V současné 

době zaváděná opatření proti daňovým únikům jako například ručení za nezaplacenou 

daň nebo měsíční zdaňovací období pro nově registrované plátce však administrativní 

náročnost zvyšují, proto by bylo vhodné stanovením limitů z těchto povinností malé 

podniky vyloučit. 

Pro zlepšení fungování systému daně z přidané hodnoty v ČR by bylo účinné 

přijmout zejména taková opatření, která zabrání podnikat subjektům, které již 

v minulosti úmyslně krátily daně, anebo prostřednictvím nadměrných odpočtů vylákaly 

peníze ze státního rozpočtu. Toho je možno dosáhnout zejména zpřísněním předpisů pro 

podnikání např. znemožnit převod společností na „bílé koně“, omezení založení nových 

společností pro fyzické osoby, které již figurovaly ve společnostech, jež jsou 

nekontaktní, v likvidaci, v konkurzu nebo zrušené. Také by měla být zrušena tzv. 

virtuální sídla, která využívají zejména subjekty, které chtějí být pro správce daně 

nekontaktní a tím také nekontrolovatelné. 

 V souvislosti s daní z přidané hodnoty nelze opomenout také dlouholetou 

a základní slabinu daňového systému ČR, kterou je nestabilita legislativních úprav. 
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Dochází až přespříliš často k novelizacím daňových zákonů. Zejména u daně z přidané 

hodnoty, která je po vstupu do EU nesmírně komplikovaným předpisem, působí změny 

řadu problémů, které jsou ještě vystupňovány tím, že novely často bývají schvalovány 

narychlo a plátci nemají dostatek času se na změny připravit.   

Jednoduchá a přehledně uspořádaná právní úprava s minimem výkladových 

nejasností, která snižuje náklady firem v souvislosti s plněním daňových povinností, je 

velkou podporou podnikatelského prostředí. Měla by být posílena právní jistota 

a zajištěn klientský přístup vůči poplatníkům rozšířením stávajících okruhů editační 

povinnosti (viz empirické ověření v kapitole 5). Stávající legislativa nedosahuje míry 

přesnosti a pregnantnosti požadované od textu zákona v dnešní době. Řada judikátů 

zejména Nejvyššího správního soudu z poslední doby ukazuje, že některá ustanovení 

platného zákona lze vyložit různým způsobem. Postupy správců daně jsou tak stále více 

dotvářeny judikaturou, a to nejenom tuzemskou, ale i rozhodnutími Evropského 

soudního dvora. Vyskytují se však i případy, kdy jsou změny vlivem judikatury natolik 

zásadního charakteru, že uvrhují správce daně do nejistoty, jak postupovat dále. Zda 

podle dlouholetých používaných postupů nebo dle postupů daných judikaturou. Tatáž 

nejistota pak panuje samozřejmě i na straně daňových subjektů. Také legislativní 

úpravy a požadavky, které jsou pro správce daně stanoveny daňovým řádem 

v souvislosti s postupem k odstranění pochybností, jsou administrativné náročné, 

zdlouhavé a komplikované, a přitom právě tento nástroj kontroly umožní zabránit 

neoprávněnému vyplacení nadměrných odpočtů. 

V České republice existuje prostor pro snižování administrativních nákladů 

včetně zvyšování uživatelského komfortu, který by měl klást důraz na klientský přístup 

související s kvalitou poskytovaných informací podnikatelským subjektům i občanům. 

 Výše uvedená doporučení je možno shrnout do následujících návrhů:  

 zvýšit výkonnost DPH prostřednictvím efektivní správy daně a zlepšení platební 

morálky, 

 zvýšit prahovou hodnotu pro registraci DPH, 

 zavést režim hotovostního účetnictví s výše uvedenými podmínkami, 

 transponovat směrnici o opožděných platbách, 

 zpřísnit podmínky pro podnikání,  

 registrovat k DPH pouze subjekty, které mají skutečné sídlo, 

 omezit četnost novelizací zákona o DPH, 
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 zjednodušit a zpřesnit legislativu. 

Daně jsou ústředním zdrojem veřejných rozpočtů a proto je zapotřebí, aby stát 

realizoval daňově příznivou politiku a zajistil podporu všech participujících účastníků, 

tj. jednotlivých daňových poplatníků, malého a středního podnikání i velkých korporací, 

protože jen v jejich jednotě je možno hovořit o konkurenceschopnosti státu 

a udržitelném rozvoji společnosti. 
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Závěr 

 

Daňový systém je nedílnou součástí veřejných financí, podílí se na celkových 

příjmech veřejného rozpočtu cca 90 %. Jedním z nejdůležitějších úkolů fiskální politiky 

je naplnit veřejný rozpočet tak, aby byly v požadovaném rozsahu zabezpečeny veřejné 

výdaje. Je nutno vzít v úvahu, že daňový systém není izolovaný jev, a je ovlivňován 

celou řadou vzájemně souvisejících faktorů. Cílem státu v daňové oblasti je především 

vytvářet podmínky pro ekonomickou stabilitu země, podněcovat hospodářský rozvoj 

a konkurenceschopnost, tlumit sociální napětí a rozvíjet sociální činnosti. 

Daně ze spotřeby jsou obecně považovány za nejspravedlivější. Poplatník daně 

může ovlivnit svou míru zdanění tím, že se rozhodne, kolik ze svého příjmu utratí 

a kolik ušetří. Nepřímé zdanění nebrzdí tolik ekonomický růst, zatímco daně z příjmů 

jsou protirůstové, protože jsou sankční a demotivující.  

Daň z přidané hodnoty si i přes svou poměrně krátkou historii vydobyla 

významné postavení v daňových systémech vyspělých států. V současné době je 

uplatňována již ve více než 140 státech na světě. V rámci Evropské unie je daň 

z přidané hodnoty jedinou všeobecnou daní ze spotřeby, která může být v jednotlivých 

členských státech uplatňována. Vzhledem k tomu, že daňová opatření jednoho státu 

mohou nepříznivě ovlivňovat tržní prostředí v jiných zemích, je daň z přidané hodnoty 

v Evropské unii harmonizována. 

Vzhledem k dopadu stárnutí obyvatelstva na trhy práce, úspory, vzorce 

spotřebního chování a také vzhledem k hospodářské a finanční krizi, která postihla 

Evropskou unii, by měla být předmětem diskuse rovnováha mezi přímým a nepřímým 

zdaněním, a to jak na úrovni EU, tak i na úrovni členských států. Robustnější 

a účinnější systém DPH, který je nyní klíčovým nástrojem makroekonomické politiky, 

bude v budoucnosti ještě daleko potřebnější. Z toho důvodu je nutno vybudovat 

komplexní systém DPH, který by byl dostatečně stabilní a odolný vůči podvodům. 

V České republice je daň z přidané hodnoty druhým nejvýznamnějším 

příjmem
69

. Jedná se o daň, která je v rámci Evropské unie harmonizována a směrnice 

Rady jsou jednotlivé členské státy povinny implementovat do svých právních předpisů. 

Směrnice EU stanoví, že v případech, kdy mají členské státy obtíže při uplatňování 
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 Po příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. 
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běžného režimu DPH na malé podniky, mohou zavést zjednodušené postupy 

vyměřování a výběru daně. Jednotlivé státy také mohou pro určitou skupinu osob 

stanovit, že daňová povinnost vzniká nejpozději přijetím úplaty, tzv. režim hotovostního 

účetnictví.    

Cílem dizertační práce bylo zhodnocení vývoje, současného stavu 

a předpokládaného vývoje daně z přidané hodnoty v kontextu daňového mixu České 

republiky, a to se zaměřením na osvobození od uplatňování daně z přidané hodnoty 

a režim hotovostního účetnictví pro účely daně z přidané hodnoty. Za účelem splnění 

cíle rozdělena byla nejprve vytvořena teoretická základna zdanění spotřeby. Následně 

byla provedena deskripce geneze daně z přidané hodnoty v České republice od jejího 

zavedení až po současnost. Daň z přidané hodnoty byla zkoumána a komparována jak 

ve vztahu ke státům OECD, tak i v rámci členských států EU.  Empirická část byla 

zaměřena zejména na zjednodušené postupy a zvláštní režim výběru daně pro malé 

a střední podniky.   

K dané problematice byly definovány dvě výzkumné otázky, jejichž řešení bylo 

zapracováno do příslušných kapitol. 

A) „Jakými způsoby Česká republika využívá osvobození od daně 

v souvislosti s výší stanovené prahové hodnoty pro registraci?“ otázka byla 

posuzována zejména v páté kapitole a její sumarizaci lze shrnout do doporučení, že by 

současná prahová hodnota pro registraci k dani z přidané hodnoty měla být zvýšena. 

Jedná se o limit, který se nachází pod optimální hodnotou a jeho reálná výše byla 

od roku 2004 v podstatě snižována vlivem inflace. Na základě v současné době platného 

znění zákona o dani z přidané hodnoty má však být výše prahové hodnoty snížena 

na částku 750 000 Kč. Snížení prahové hodnoty ze strany státu, které je motivováno 

snahou o zvýšení příjmů do veřejných rozpočtů, bude doprovázeno zvýšením 

administrativních nákladů na straně státu a veřejné správy i nákladů spojených se 

splněním daňových povinností u nově registrovaných plátců.  

B) „Má být v České republice zaveden režim hotovostního účetnictví pro 

účely daně z přidané hodnoty?“ tato otázka byla polemizována v šesté části. Na 

základě provedeného screeningu reality, interpretace dat a následné analýzy dopadů lze 

konstatovat, že zavedení režimu hotovostního účetnictví v České republice by mohlo 

výrazně pomoci malým podnikům, které se potýkají s nedostatkem finančních 

prostředků. Snaha pomoci malým a středním podnikům vyplývá z iniciativy „Small 
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Business Act“ pro Evropu i z programového prohlášení vlády České republiky a také ze 

závěrů Zelené knihy o dani z přidané hodnoty. Proto je možno v souladu s tímto 

trendem doporučit zavedení režimu hotovostního účetnictví v České republice.   

Přínos dizertační práce je možno spatřovat zejména:  

 Ve zhodnocení vývoje daně z přidané hodnoty v České republice v  letech 1993 

až 2012. 

 V poznání, že vybudování kvalitního daňového systému je koncepčně 

dlouhodobým úkolem a bylo jak díky obsahové, tak i organizační stránce 

rozloženo do několika základních etap. Při respektování vývoje teoretických 

pohledů a tlaku daňové praxe byl český systém zdanění spotřeby po celá 90. léta 

neustále korigován a přizpůsobován nově vznikajícím situacím. Přesto v praxi je 

koncepční postup často spíše podceňován, podobně je bariérami zatížena 

i ochota participovat na práci týmů a to v rovině všech článků realizujících 

daňové právo, a tak se spolupodílet v rámci široké odborné diskuse na jeho 

utváření.  

 V provedení analýzy aktuálního stavu zvláštních režimů a zjednodušených 

postupů, které jsou v ČR pro malé a střední podniky zavedeny. 

 V identifikaci významu prahové hodnoty nejenom jako nástroje pro zvýšení 

výnosů DPH.  

 V empirickém ověření fungování běžného režimu daně z přidané hodnoty 

v souvislosti s možností zavedení hotovostního účetnictví. 

  Využití výsledků práce je možné v pedagogické činnosti, ale svým zaměřením je 

text určen i pro širší okruh podnikatelské, odborné i laické veřejnosti, pro něž se 

schopnost orientace v problematice daně z přidané hodnoty stává stále naléhavěji 

nezbytnou součástí jejich kvalifikace. Aktuálnost problematiky vytváří předpoklady pro 

její využití v praxi vysokých škol při přípravě vysokoškolských studentů oboru 

ekonomie.  

Úroveň poznání se neustále zvyšuje, obohacuje a rozšiřuje v procesu rozvoje 

a změn v ekonomickém i společenském prostředí. Předložená práce má být 

inspirativním vkladem k současné diskusi o zlepšení fungování daně z přidané hodnoty. 
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Příloha č. 1 

 

Dotazník – Přijetí a poskytnutí služeb v rámci Evropské unie 

 
1. Jaký je Váš roční obrat? 

 

□ DO 200 000 KČ □ DO 600 000 KČ □ DO 1 MILIONU KČ    □ NAD 1 MILION KČ 

 

2. Jaká je průměrná hodnota jedné Vámi poskytnuté (přijaté) služby? 

 

□ DO 1 000 KČ  □ DO 10 000 KČ □ DO 100 000 KČ □ NAD 100 000 KČ 

 

3. Poskytujete služby osobám povinným k dani (OPD – podnikatelům) v jiném členském státě? 

 

□  ANO PRAVIDELNĚ  □ ANO OJEDINĚLE   

□  NE, ALE BUDU POSKYTOVAT   □NE A NEPLÁNUJI POSKYTOVAT 

 

4. Jaké služby poskytujete? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5.  Přijímáte služby od osoby povinné k dani (podnikatele) v jiném členském státě? 

 

□ ANO PRAVIDELNĚ    □ ANO OJEDINĚLE     

□ NE, ALE BUDU PŘIJÍMAT   □NE A NEPLÁNUJI PŘIJÍMAT 

 

6. Jaké služby přijímáte? 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

7.  Jste registrován k dani z přidané hodnoty? 

 

□  NE □  ANO Z DŮVODU POSKYTNUTÍ SLUŽBY OPD V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ 

□  ANO Z DŮVODU PŘIJETÍ SLUŽBY OD OPD V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ  

□  ANO Z JINÉHO DŮVODU (NAPŘÍKLAD DOBROVOLNÁ REGISTRACE, PŘEKROČENÍ 

OBRATU, SDRUŽENÍ, APOD.) 

 

8. Víte o tom, že z titulu poskytnutí některých služeb osobám povinným k dani v jiném členském státě 

nebo z důvodu přijetí služeb od těchto osob Vám může vzniknout povinnost registrovat se k DPH? 

 

□ NEVÍM, NA TO MÁM ÚČETNÍ  □ NEVÍM, ALE ÚČETNICTVÍ SI VEDU SÁM 

□ VÍM, REGISTROVAL JSEM SE   □VÍM, ALE TATO POVINNOST MI NEVZNIKLA 

 

9. K jakému datu může vzniknout povinnost registrace při poskytnutí nebo přijetí zákonem 

stanovených služeb v rámci Evropské unie? 

 

□ K DATU POSKYTNUTÍ NEBO PŘIJETÍ SLUŽBY 

□ K DATU PŘEKROČENÍ LIMITU PRO POSKYTOVÁNÍ NEBO PŘIJÍMÁNÍ SLUŽEB 

□ K DATU PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI 

□ K DATU REGISTRACE, UVEDENÉM NA OSVĚDČENÍ O REGISTRACI 

 

10. Je pro Vás registrace k DPH vzhledem k charakteru Vaší činnosti daňově výhodná? 

 

□ NENÍ □ JE, MĚL JSEM V ÚMYSLU SE REGISTROVAT DOBROVOLNĚ 

□ NENÍ, KDYBYCH O POVINNOSTI VĚDĚL, SLUŽBU BYCH NEPOSKYTOVAL (RESP. 

NEPŘIJÍMAL) 

□ JE MI TO JEDNO 
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Příloha č. 2 

 

Dotazník hotovostní účetnictví 

1. Forma podnikání 

 fyzická osoba  společnost s ručením omezeným  akciová společnost     jiná právnická osoba  

 

2. Počet zaměstnanců 

 bez zaměstnanců   1 až 9  10 až 49   50 až 249   více než 250 

3. Roční obrat v Kč  

 do 750 000     do 1 mil.    do 2 mil.  do 10 mil.  do 50 mil.  nad 50 mil. 

4. Důvod Vaší registrace k DPH 

 dobrovolná   překročení obratu  pořízení zboží z jiného členského státu  

 poskytnutí či přijetí služeb v rámci EU  podnikání ve sdružení  jiný důvod 

5. Způsob placení za Vámi uskutečněná plnění  

 pouze v hotovosti  

 fakturace se splatností:   do 15 dnů  do 30 dnů  do 90 dnů   do 180 dnů   delší  

6. Máte evidovány pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti 

 nemám   ano do 3 měsíců po splatnosti   ano do 1 roku po splatnosti  

 ano déle než 1 rok po splatnosti    ano za dlužníky v insolvenčním řízení  

7. Pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení 

 nemám  mám a byla provedena oprava výše daně na výstupu (§ 44 zákona o DPH) 

 mám a nemohla být provedena oprava výše daně na výstupu 

8. Výše pohledávek v Kč 

 0   do 10 000   do 100 000   do 1 mil.  do 10 mil.   vyšší 

9. Máte evidovány závazky vůči svým dodavatelům po lhůtě splatnosti 

 nemám  ano do 3 měsíců   ano do 1 roku   ano nad 1 rok po splatnosti 

10. Výše závazků v Kč 

 0   do 10 000   do 100 000   do 1 mil.  do 10 mil.   vyšší 

11. Vaše evidované pohledávky a závazky 

 pohledávky jsou vyšší než závazky  pohledávky jsou nižší než závazky 

12. Máte evidované nedoplatky na finančním úřadě (případně celním úřadě) 

 ne   výjimečně    ano na DPH   ano na ostatních daních  
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13. Jaká plnění uskutečňujete 

 pouze zdanitelná plnění v tuzemsku   zdanitelná plnění i plnění mimo tuzemsko v rámci EU 

 zdanitelná i osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (§ 51 zákona o DPH) 

14. Uskutečňujete tuzemská plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) 

 ne  ano dodání odpadu a šrotu   ano stavební a montážní práce  ano jiné 

15. Dostáváte se do finančních problémů v souvislosti s tím, že musíte odvést DPH z uskutečněných 

plnění dříve, než za tato plnění dostanete zaplaceno 

 ne    ano někdy   ano pravidelně 

16. Jaké finanční problémy Vám odvod DPH před zaplacením faktur od dodavatelů způsobuje 

 musím si půjčovat peníze na zaplacení daně FÚ     z toho důvodu mám nedoplatky na daních 

 z toho důvodu mám závazky vůči svým dodavatelům     jiné – jaké ………………………………………………  

 

17. Uvítal(a) byste možnost odložení povinnosti přiznat a zaplatit DPH 

 ne - nemám pohledávky 

 ne – mám pohledávky nižší než závazky 

 ne – z jiného důvodu, jakého ……………………………………………………………………………………….. 

 ano – mám vysoké pohledávky 

 ano – jsem nucen při fakturaci dávat dlouhé lhůty splatnosti  

 ano – z jiného důvodu, jakého ……………………………………………………………………………………….. 

18. Způsobil by Vám odklad nároku na odpočet daně až do okamžiku zaplacení problémy 

 ne- platím v hotovosti 

 ne – mám závazky nižší než pohledávky 

 ne – z jiného důvodu, jakého ……………………………………………………………………………………….. 

 ano – nakupuji na faktury s dlouhodobou splatností 

 ano – mám nezaplacené závazky po lhůtě splatnosti 

 ano – z jiného důvodu, jakého ……………………………………………………………………………………….. 

19. Uvítal(a) byste možnost zavedení režimu pro uplatnění DPH na základě plateb (cash accounting) 

 ne – přineslo by mi vysoké náklady     ne – nepřineslo by mi výhody 

 ano – bylo by to pro mě výhodné    ano- pomohlo by mi výrazně zlepšit finanční situaci 
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Příloha č. 3 

 


