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ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 
VÝVOJ A PERSPEKTIVY 

PERSONAL INCOME TAX - DEVELOPMENT AND 
PERSPECTIVES 

 
Savina Finardi, Ondřej Bayer 

 
Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice vývoje zdanění příjmů fyzických 
osob, které mají příjmy ze závislé a samostatné činnosti v České republice. 
Článek se neomezuje pouze na daň z příjmů fyzických osob, ale nedílnou 
součástí je o sociální pojistné, které je z dlouhodobého hlediska mnohem 
významnějším daňovým odvodem. Cílem článku je poskytnout analytický 
pohled na zdaňování fyzických osob ze závislé činnosti v České republice, 
a zda se v této oblasti projevují nějaké důležité trendy. 
 
Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob, sociální pojistné, osoby 
samostatně výdělečně činné, zaměstnanci. 
 
Abstract: This paper is about the development of income taxation of self-
employed persons and employees in the Czech Republic. Paper deals with the 
personal income tax and also with social security insurance, which is the most 
important part of public revenues. Main goal of this paper is an analytical 
approach of taxing wages in the Czech Republic, mainly focused on some 
trends. 
 
Keywords: personal income tax, social security insurance, self-employed 
persons, employees.  
 
JEL klasifikace: H20, H24 

1 ÚVOD 
Zákon o daních z příjmů je právní norma, která má za sebou již 23 existence. 
Za tuto dobu byl vždy několikrát ročně novelizován. Některé novely byly ryze 
technické, část z nich byla zásadní a změnila parametrické nastavení zdanění 
příjmů jednotlivců. Například se jednalo o odstranění klouzavě progresivní 
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sazby daně a zavedení lineární 15% sazby. Nedílnou součástí veškerých úvah 
o míře zdanění příjmů jednotlivců je zohlednění sociálního pojistného 
tj. pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. 
Česká republika dlouhodobě patří mezi země, která osobní důchody více 
zatěžuje sociálním pojistným než osobní důchodovou daní. Snahy o logickou 
inkorporaci sociálního pojistného do osobní důchodové daně byly ve finální 
fázi příprav odloženy (Jednotné inkasní místo). Přesto je důležité sledovat 
vývoj průměrných daňových sazeb zejména u osob, které dosahují příjmů 
ze závislé činnosti, které zdaleka nejvíce přispívají do veřejných rozpočtů 
na dani z příjmů fyzických osob i na sociálním pojistném. 

2 METODIKA 
Důležitým ukazatelem míry zdanění je průměrná daňová sazba, 
která porovnává celkový daňový odvod vůči disponibilnímu příjmu. 
Pro výpočet průměrné sazby zdanění osobních příjmů byl zvolen dvojí 
přístup. První model pracuje s průměrnou hrubou mzdou dle Ministerstva 
práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v letech 2000-2015 – jedná se tedy 
o dynamický model. Druhý model je statický a pracuje pouze s průměrnou 
hrubou mzdou za rok 2015. V obou modelech je ovšem zachycen vývoj 
jednotlivých parametrů zdanění osobních příjmů včetně sazeb, absolutní výše 
slev, atd. ve zkoumaných letech. 

 (1), 

kde: průměrná mzdar – průměrná mzda dle MPSV za roky 2000 až 2015. 

 (2) 

Následující tabulka poskytuje informaci o vývoji průměrné hrubé měsíční 
mzdy dle MPSV v letech 2000 až 2015. Vývoj průměrné hrubé mzdy 
přibližně vystihoval nárůst průměrných nominálních mezd v ekonomice.  
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Tabulka 1: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2000 – 2015 v Kč 

Rok 
Průměrná hrubá 
mzda  
v Kč 

Rok 
Průměrná hrubá 
mzda  
v Kč 

2000 13 219 2008 22 593 
2001 14 378 2009 23 488 
2002 15 524 2010 23 951 
2003 16 430 2011 24 430 
2004 17 466 2012 24 919 
2005 18 344 2013 25 417 
2006 19 546 2014 25 942 
2007 20 957 2015 26 611 

Zdroj: MPSV 

Pro výpočet průměrné sazby daně byla pak zvolena úroveň průměrné hrubé 
mzdy ve výši 50 %, 100 % a 300 %. Důvodem bylo zachycení míry zdanění 
u podprůměrných, průměrných i nadprůměrných příjmů jednotlivců. 
Obdobnou metodiku tradičně používá i např. OECD ve své publikaci Taxing 
Wages. 

3 VÝSLEDKY 
Obrázek 1 shrnuje vývoj průměrné daňové sazby (DPFO a sociálního 
pojistného) v čase tedy se zohledněním průměrných mezd v jednotlivých 
letech. Průměrná sazba pro kategorii 0,5 násobku průměrné mzdy v rámci 
šestnácti pozorování činila 16,72 %. U 1,0 násobku průměrné mzdy tedy 
na úrovni průměrné mzdy činila 23,01 % a u 3 násobku 30,32 %. Nejnižší 
průměrná sazba daně byla ve zkoumané časové řadě u kategorie 0,5 násobku 
průměrné mzdy v roce 2009, kdy byla snížena nominální sazba u sociálního 
pojistného z 12,5 % na 11 % (část pojistného, která je srážena z hrubé mzdy 
zaměstnance). Nejvyšší průměrná sazba daně byla u stejné kategorie 
0,5 násobku průměrné mzdy v roce 2005, tedy v posledním roce klouzavě 
progresivní sazby DPFO s mezní sazbou daně v prvním pásmu ve výši 15 %. 
Změna v procentních bodech mezi krajními roky 2015 a 2000 činí u kategorie 
0,5 násobku průměrné mzdy -3,5 p.b., u kategorie 1,0 násobku průměrné 
mzdy -0,94 p.b. a u kategorie 3 násobku průměrné mzdy -1,84 p.b. Z grafu 
je patrné, že od roku 2000 došlo k poklesu daňového zatížení mezd v České 
republice, a to nejvíce u nízkopříjmových kategorií obyvatel. Hlavní příčinou 
bylo odstranění klouzavé progrese a snížení sociálního pojistného 
za zaměstnance z 12,5 % na 11 %. 
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Obrázek 1: Vývoj průměrné daňové sazby v letech 2000 až 2015 
v % (dynamický model) 

 
Zdroj: vlastní výpočty 

Obrázek 2 ilustruje vývoj průměrné daňové sazby v letech 2000 až 2015 
pro statický model, který pracuje s průměrnou mzdou dle MPSV platnou 
v roce 2015. Statický model ovšem zachovává jednotlivé reálné parametry 
zdanění u DPFO a u sociálního pojistného v jednotlivých zkoumaných letech. 
Statická je tedy pouze část průměrné mzdy (základny pro výpočet).  

V letech 2000 až 2015 činila průměrná sazba daně u kategorie 0,5 násobku 
průměrné mzdy 18,62 %, u kategorie 1,0 násobku průměrné mzdy 
24,62 % a u kategorie 3 násobku průměrné mzdy 32 %. Změna v procentních 
bodech mezi krajními roky 2015 a 2000 činí u kategorie  
0,5 násobku průměrné mzdy -6,8 p.b., u kategorie 1,0 násobku průměrné 
mzdy -2,89 p.b. a u kategorie 3 násobku průměrné mzdy -6,95 p.b. I z tohoto 
statického srovnání je tedy patrné, že došlo ke snížení daňové zátěže u osob, 
které dosahovaly příjmů ze závislé činnosti.  
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Obrázek 2: Vývoj průměrné daňové sazby v letech 2000 až 2015 v % (statický 
model) 

 
 Zdroj: vlastní výpočty 

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Ačkoliv je možné u zdanění příjmů jednotlivců dosahujících příjmů ze závislé 
činnosti pozorovat výrazný trend snižování průměrné daňové sazby, neboli 
daňového zatížení, pak u celkového daňového mixu k těmto změnám takto 
významně nedocházelo. Změna podílu celkových daňových příjmů na hrubém 
domácím produktu mezi roky 2007 až 2013 v ČR činila 0,19 %. Česká 
republika tedy přesunula daňové zatížení z přímých daní do daní nepřímých.  

Zdanění osobních příjmů patří mezi nejvíce citlivé otázky a je často 
předmětem politických diskusí. Samotný zákon o daních z příjmů patří mezi 
normy, které se mnohdy novelizují na základě politické poptávky a nikoliv 
na základě celospolečenského konsenzu. Zejména první část zákona o daních 
z příjmů, která se týká fyzických osob, patří mezi nejvíce komplikované 
právní normy. Do budoucna by bylo vhodné znovu otevřít otázku superhrubé 
mzdy a jejího odstranění ze zákona o daních z příjmů. Koncept superhrubé 
mzdy narušuje princip zdanění jako takového, kdy se zdaňuje pouze 
disponibilní příjem. Reálné zrušení je ovšem velmi nejisté vzhledem 
ke konstrukci jednotlivých dílčích základů daně (závislá versus samostatná 
činnost).  
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Dlouhodobě českému daňovému systému neprospívá ani odlišnost pravidel 
pro výpočet pojistného na sociálním zabezpečení a na veřejném zdravotním 
pojištění. U sociálního zabezpečení je kupříkladu stále zachován maximální 
vyměřovací základ, u veřejného zdravotního pojištění byl maximální 
vyměřovací základ od 1. ledna 2015 zrušen. Na maximální vyměřovací základ 
jako takový ovšem stále navazuje ustanovení o solidárním zvýšení daně, které 
je rovněž velmi diskutabilní, protože se vztahuje pouze na dva z celkem pěti 
dílčích základů daně, což vede k porušování principu daňové neutrality.  

Samotnou kategorií jsou výdaje uplatňované procentem z příjmů známé jako 
tzv. paušální výdaje. Jejich výše je v mezinárodním srovnání naprosto 
unikátní a český zákon o daních z příjmů se s touto skutečností vyrovnal 
nastavením dvojího režimu pro jeden typ daňového poplatníka, který dosahuje 
příjmů ze samostatné činnosti. Omezení na uplatnění slev na vyživované 
osoby u osob, které mají příjmy ze samostatné činnosti, je rovněž možné 
považovat za porušení principu daňové neutrality.  

V neposlední řadě je nutná diskuse ohledně postavení daňové judikatury 
v českém právním řádu. Český právní řád je založen na principech 
kontinentálního práva a nikoliv na principech anglosaského práva, který 
je charakteristický precedenty. Zejména Nejvyšší správní soud, ale i jiné 
soudy tak přispívají k výrazné proměně českého daňového systému, aniž 
by docházelo ke změně hmotného daňového práva jako takového.  

AFILACE 
Tento příspěvek vznikl jako výstup výzkumného projektu s názvem „Odhad 
daňových úniků u daně z příjmů fyzických osob“ IGA VŠE č. F1/62/2014. 
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TAX MANAGEMENT VERSUS DAŇOVÉ ÚNIKY  

TAX MANAGEMENT VERSUS TAX EVASION 
 

Monika Hodinková, Pavel Svirák 
 

Abstrakt: Řízení daňové povinnosti je možné charakterizovat jako soubor 
činností, které vedou k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Vedle této 
legální činnosti existují další praktiky, které umožňují daňovým subjektům 
snižovat jejich daňové zatížení. Jedná se o aktivity, které většinou bývají 
na hranici legálních a nelegálních praktik, a to záměrné vyhnutí se dani 
a daňové úniky. Cílem tohoto příspěvku bylo provést komparaci přístupů 
ke zkoumané problematice. Závěry výzkumu ukázaly, že pojetí této 
problematiky napříč celosvětovou scénou je skutečně velmi široké a pestré 
a doposud není zcela jednoznačné definováno. Tyto různorodé přístupy jsou 
následně dále diskutovány z mnoha hledisek. 
 
Klíčová slova: řízení daňové povinnosti, daňové plánování, vyhnutí se dani, 
daňové úniky, daňové ráje 
 
Abstract: Tax management can be characterized as a set of activities that 
lead to the optimization of the taxpayer´s tax liability. In addition 
to this legal activity, there are other practices that allow taxpayers 
to reduce their tax burden. These activities are in most cases on the border 
of legal and illegal practices, it is tax avoidance and tax evasion. The 
aim of the paper was to make comparison of diverse approaches to the 
examined issue. The findings of the research showed the concept of the issue 
across the global scene is actually very wide and varied, and so far it is not 
entirely clear 
definied. These diverse approaches are then further discussed from 
many aspects. 
 
Keywords: tax management, tax planning, tax avoidance, tax evasion, tax 
havens 
 
JEL klasifikace: H21, H26 

Přehledová stať 
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1 ÚVOD 
Tax management je možné charakterizovat jako soubor činností, které vedou 
k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Jak uvádí Hoffman (2002), 
optimalizaci daňové povinnosti je možné charakterizovat jako racionální 
činnost daňového subjektu schopného řídit své finanční záležitosti takovým 
způsobem, aby optimalizoval své daňové náklady. V daném případě daňový 
subjekt zná a využívá legislativou nabízené způsoby optimalizace, čímž 
realizuje daňovou úsporu. Vedle této legální činnosti ovšem existují také další 
praktiky, které umožňují daňovým subjektům snižovat jejich daňové zatížení. 
Jedná se o aktivity, které jsou na hranici legálních a nelegálních praktik. Jde 
především o záměrné vyhnutí se dani, tedy sporné snižování daňového 
základu, a aktivity zcela jednoznačně se pohybující v nelegální zóně, 
označované jako tzv. daňové úniky. Cílem tohoto příspěvku 
je prostřednictvím analýzy současné situace, identifikovat základní přístupy 
ke zkoumané problematice a provést srovnání těchto přístupů. Pro potřeby 
výzkumu je použita metoda systematického průzkumu literatury. V závěru 
příspěvku jsou také diskutovány dopady existence tzv. daňových rájů, 
na příjmy státních rozpočtů a na daňovou povinnost ostatních poplatníků.  

2 ŘÍZENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI VERSUS DAŇOVÉ 
ÚNIKY 

Část autorů (Čapek, 2008; Lymer a Oats, 2013; Vančurová a Láchová, 2014) 
rozděluje proces optimalizace (minimalizace) daňové povinnosti do tří stupňů, 
které jsou blíže specifikovány dále.  

Čapek (2008) zdůrazňuje, že snaha minimalizovat daňové zatížení může 
nabývat podoby jedné ze tří forem, a to: daňového plánování, vyhýbání 
se daní a zkrácení daně, přičemž hranice mezi těmito situacemi nemusí být 
často dostatečně zřetelná.  

Lymer a Oats (2013) diskutují rozdíly mezi plánováním daňové povinnosti, 
snižováním daňového základu a daňovými úniky. Přesné hranice mezi těmito 
třemi typy aktivit není dle autorů zcela jasně definována. 

Podle Vančurová a Láchová (2014) je proces minimalizace daňové povinnosti 
možné rozdělit do tří stupňů, přičemž prvním stupněm minimalizace daňové 
povinnosti je tzv. daňová úspora, druhým stupněm je vyhnutí se dani a třetí 
stupeň představují daňové úniky. 
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Částečně odlišný pohled na problematiku tax managementu představuje 
Freeland (2013). Plánování daňové povinnosti podle autora zahrnuje 
kombinaci následujících aktivit: minimalizaci daňové povinnosti, snižování 
daňového základu a využívání všemožných odkladů, a právě kombinaci všech 
těchto základních elementů autor označuje jako „Tax Management“. 

Řada autorů zabývajících se problematikou řízení daňové povinnosti 
(Hoffman, 2002; Fallan et al., 1995; Vančurová a Láchová, 2014) klade důraz 
na legálnost praktik označovaných jako tax management či plánování daňové 
povinnosti. Podle Hoffman (2002) daňový subjekt, který zná a využívá 
legislativou povolené způsoby optimalizace daňové povinností, realizuje 
daňovou úsporu. Činí tak za pomoci vhodně zvolené daňové strategie 
a dosahuje tím úspory části finančních prostředků, které by jinak musely být 
vynaloženy na úhradu daně. Fallan et al. (1995) zároveň zdůrazňují, 
že plánování daňové povinnosti podniku je zcela legální činnost, 
která je zaměřena na snížení daňového zatížení podniku.  

Plánování daňové povinnosti podle Lymer a Oats (2013) zahrnuje strategické 
využití legislativou nabízených daňových zvýhodnění, které jsou aplikovány 
za účelem minimalizace daňové povinnosti podniku. Plánování daňové 
povinnosti podle Lymer a Oats (2013) souvisí s využíváním daňových 
zvýhodnění, které jsou obsaženy v zákonech. Jedná se tudíž o zcela legální 
a společensky akceptovatelnou činnost. 

Vančurová a Láchová (2014) podtrhují skutečnost, že je zcela pochopitelné, 
že každý daňový subjekt se snaží zaplatit na daních co nejnižší možnou 
částku. Proces minimalizace daňové povinnosti proto autorky považují 
za zcela racionální ekonomické chování daňového subjektu. 

Evropská komise (2014b) uvádí, že daňové plánování je celosvětově 
považováno za legitimní postup a že jeho struktury jsou stále propracovanější. 
Evropská komise (2014b, s. 2) dále poukazuje na skutečnost, že daňové 
plánování se vyvíjejí „napříč různými zeměmi a způsobují přesun 
zdanitelných zisků do států s příznivými daňovými režimy. Hlavní 
charakteristikou uvedených postupů je, že snižují daňovou povinnost 
prostřednictvím přísně právních opatření, což je však v protikladu k záměru 
zákona.“ Zároveň zdůrazňuje, že agresivní daňové plánování využívá 
technických detailů jednoho daňového systému nebo rozdílů mezi dvěma 
či více daňovými systémy za účelem snížení daňové povinnosti a že může 
nabývat mnoha podob, a proto vyzývá členské státy EU, aby zaujaly stejný 
obecný přístup k agresivnímu daňovému plánování.   
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Vedle legální aktivity daňových subjektů spočívající v řízení jejich daňové 
povinnosti, které též bývají v odborné literatuře označovány jako plánování 
daní či daňový management se nachází také činnosti, které jsou na hranici 
legálních a nelegálních praktik a které bývají označovány jako tzv. vyhýbání 
se dani, či aktivity zcela jednoznačně za hranicí legálnosti, kterými jsou 
tzv. daňové úniky.  

Čapek (2008, s. 17) definuje vyhýbání se dani následujícím způsobem: jde 
o „situace, kdy poplatník postupuje podle textu daňového zákona, a zdánlivě 
tak neporušuje žádné povinnosti stanovené právními předpisy. Jeho postup 
je však na základě obecných principů právní úpravy, a to buď principů 
v úpravě výslovně zakotvených, nebo odvozených na základě judikatury, 
shledán v rozporu se zákonem.“  

Daňové úniky podle Lymer a Oats (2013) přinejmenším zahrnují určité prvky 
podvodu či snahy o neodhalení příjmů, které podléhají zdanění, ale zdaněny 
ve skutečnosti nebyly. Tato aktivita je zcela jednoznačně nelegální. Autoři 
podotýkají, že stanovení hranic „šedé zóny“ označené jako snižování 
daňového základu je v praxi velmi problematické. 

Vančurová a Láchová (2014) uvádí, že dalším stupněm na škále způsobů 
minimalizace daně je tzv. vyhnutí se dani, které představuje minimalizaci 
daně prostřednictvím vyhledávání zákonodárcem nezamýšlených skulin 
ve stylizaci daňových zákonů. Pokud se konkrétní způsob využívání 
nedokonalé formulace daňového zákona začne využívat v širším měřítku, 
vede to ke změně daňového zákona, což způsobuje, že dosahování těchto 
nezamyšlených výhod bývá zpravidla jen dočasné. Takovýto způsob jednání 
není v rozporu se zákonem ve smyslu trestní postižitelnosti, ale může být 
považován za asociální či společensky nepřípustný. Následně Vančurová 
a Láchová (2014) uvádí, že na konci spektra způsobu minimalizace daně stojí 
tzv. daňový únik, který je možné charakterizovat jako protiprávním jednáním 
daňového subjektu s cílem neoprávněně zkrátit velikost daňové povinnosti. 
Pokud je takové jednání úmyslné a současně vede k většímu krácení 
rozpočtových příjmů, může se považovat i za trestný čin zkrácení daně. 

Inger (2014) se ve svém výzkumu věnuje problematice využívání 
různorodých metod snižování daňového základu. Autor podotýká, že v rámci 
této činnosti je vždy nezbytné správně vyhodnotit následující kritéria: 
jak riziková je strategie snížení daňového základu, přináší daňová strategie 
trvalé či pouze dočasné daňové úspory, jaké jsou náklady na proces plánování 
daňové povinnosti a zda jsou zahrnuty, nutnost zohlednit související 
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implicitní daně a rozdílnost při odhalení (prozrazení) zvolené daňové 
strategie. 

Široký et al. (2008)  zdůrazňuje, že je nezbytné rozlišovat využívání 
legálních cest vedoucích k minimalizaci daňové povinnosti poplatníka 
(tzv. tax avodiance) od nelegálních činností označovaných jako tzv. tax 
evasion. Hlavní rozdíl mezi těmito termíny spočívá v tom, že tax avodiance 
představuje vyhýbání se placení daní, přičemž se ale daňový subjekt stále 
pohybuje v mezích zákona a „pouze“ využívá zákonem nabízených výjimek, 
úlev a zákonodárcem nezamýšlených mezer. Naopak tax evasion čili daňový 
podvod či daňový únik je zcela jednoznačně považován za nelegální 
protiprávní činnost, za kterou může být daňový subjekt trestně stíhán.  

2.1 Daňové ráje, jejich využívání a dopad na ostatní daňové 
subjekty 

V souvislosti s daňovými úniky bývá také často skloňován termín „daňové 
ráje“. Larudee (2009) poukazuje na skutečnost, že daňové ráje jsou jurisdikce, 
které nabízí především dvě věci, a to nulové (nebo blížící se nule) zdanění 
podnikových aktivit a bezpečnost vztahující se k finančním aktivům. 

Weyzig a Van Dijk (2009) zdůrazňují, že je zbytné rozlišovat mezi tzv. ryzími 
daňovými ráji a zeměmi které nabízí škodlivě působící zvýhodněné daňové 
režimy. Oba typy daňových rájů mají společné znaky, a to že jejich regulace 
usnadňuje vyhnutí se dani. Autoři upozorňují na skutečnost, že vyhýbání 
se dani je zcela jednoznačně mezinárodní problém, kterému je nutné věnovat 
velkou pozornost.  

Radu (2012) uvádí, že daňové ráje jsou neustále přetrvávající problém, který 
ve skutečnosti neblaze ovlivňuje rozpočtové příjmy zemí s vyšším zdaněním. 
Daňové ráje zavdávají příčinu ke zvyšování zájmu o možnosti snižování 
daňového základu, především pak za pomoci zákonů, umožňující zákonné 
a nezákonné migrace kapitálu, které způsobují finanční nestabilitu a vznik 
finančních krizí.  

Široký (2013) uvádí, že v současné době stále více daňových rezidentů jedné 
země pracuje v zahraničí, mezi státy putuje stále více a více komodit, a tudíž 
musí zcela nezbytně docházet ke spolupráci vlád v daňové oblasti, aby bylo 
možné omezit daňové úniky, a tím pozitivně ovlivnit daňové příjmy 
národních vlád. Tato spolupráce může být podle Široký (2013) chápána jako 
první krok ke sbližování daňových systémů jednotlivých zemí. 
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Raposo a Mourao (2013) uvádí, že kontrolní reakce je možné rozdělit 
na opatření jednostranná a vícestranná. Podle autorů vícestranná opatření 
zahrnují daňovou harmonizaci, požadavky na informace a kontroly. Autoři 
diskutují také hlavní důvody, proč se daňové ráje ve světě objevují a jaké 
následky jejich existence má. Zdůrazňují též, že by byla vhodná jejich silnější 
kontrola ze strany mezinárodních regulátorů, jako jsou Mezinárodní měnový 
fond nebo Světová banka.  V posledních letech se značně vyvíjí nové formy 
daňových rájů, což by podle autorů mělo vyvolat diskusi. Autoři 
předpokládají, že za hlavním nárůstem zájmu o daňové ráje, jsou především 
následující důvody: 

rozvoj daňových rájů je výsledkem relativně volného pohybu peněž kolem 
světa,  

současná forma regulace je dostatečně elastická,  

vytváření daňových rájů je využíváno jako rychlá metoda podpory malých 
ekonomik, která má skrytou oporu v legislativě států, které vytváří tento typ 
jurisdikcí.  

Evropský parlament (2014) uvedl, že boj proti daňovým únikům a vyhýbání 
se daňovým povinnostem je jednou z předních otázek daňové politiky 
Evropské unie. Podle odhadů se v členských státech EU každoročně zkrátí 
přibližně 1 bilion EUR, což značně ohrožuje spravedlivou hospodářskou 
soutěž a způsobuje obrovskou ztrátu státního příjmu. Pro zamezení daňových 
podvodů byl přijat akční plán (COM(2012)0722) a dvě doporučení, z nichž 
jedno řeší otázku agresivního daňového plánování (C(2012)8806) a druhé 
se zabývá podporou řádné správy v oblasti daní (C(2012)8805).  

Evropská komise (2014a) také poukazuje na možnosti, které by mohly zlepšit 
dodržování daňových předpisů a omezit daňové podvody a úniky za pomoci 
lepšího využívání stávajících nástrojů a přijetí připravovaných návrhů. 
Evropská komise (2014a) zároveň vymezuje další oblasti, ve kterých by měly 
členské státy EU přijmout další legislativní opatření a více koordinovat svou 
činnost. Důraz je přitom kladen na skutečnost, že není dostatečné se zaměřit 
pouze na podvodné činnosti a daňové úniky, ale že je nutné se také věnovat 
agresivnímu daňovému plánování, které zahrnuje využití uměle vytvořených 
operací a struktur a které využívá nesouladu mezi daňovými systémy 
členských států EU, a prohlubuje tak ztrátu jejich daňových příjmů. Problémy, 
kterým je nutné podle Evropské komise (2014a) věnovat pozornost, byly 
přitom rozčleněny do následujících oblastí: účinnější výběr daní v členských 
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státech EU, lepší přeshraniční spolupráce mezi daňovými správami 
EU a soudržná politika vůči třetím zemím.   

Otázce daňových rájů se věnuje také organizace OECD (2015), 
která zveřejnila seznam obsahující 38 jurisdikcí, které považuje za daňové 
ráje. Patří sem: Andora, Anquilla, Atiqua a Barbuda, Aruba, Bahamy, 
Bahrajn, Bermudy, Belize, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, 
Cook ostrovy, Kypr, Dominika, Gibraltar, Grenada, Guernsey, Isle of Man, 
Jersey, Libérie, Lichtenštejnsko, Malta, Maršalovy ostrovy, Mauricius, 
Monako, Montserrat, Nauru, Nizozemské Antily, Niue, Panama, Samoa, San 
Marino, Seychely, Sv. Lucie, Sv. Kitts & Nevis, Sv. Vincent a Grenadines, 
Turks & Caicos ostrovy, Americké Panenské ostorvy a Vanuatu. Tyto 
jurisdikce by se podle OECD (2015) měly zaměřit na zlepšení 
transparentnosti a ustanovit efektivní výměnu informací týkajících 
se daňových záležitostí. 

3 SYSTEMATICKÝ PRŮZKUM LITERATURY 
Hlavním cílem systematického průzkumu literatury je poskytnout souhrnný 
přehled již existujících výzkumů zabývajících se danou problematikou. 
Systematický průzkum literatury provádí inventarizaci dostupné literatury 
k určitému datu, a to prostřednictvím využívání filtrujících technik. Každý 
nalezený výzkum je následně kriticky a odůvodněným způsobem zhodnocen. 
Podle Rousseau et al. (2008) systematický průzkum literatury zahrnuje 
uspořádání konceptů, interpretačních odkazů a provedení analýzy celého textu 
na základě souvisejících specifických otázek, které v našem výzkumu jsou 
„řízení daňové povinnosti“ a „daňové úniky“.  

Systematický průzkum literatury byl zaměřen především na publikace 
z celosvětově uznávaných časopisů, ale obsahuje také další publikací 
zabývající se zkoumanou problematikou. Na základě předem definovaných 
výzkumných otázek byla provedena selekce významných publikací ve vztahu 
k jejich použití pro další výzkum. V rámci výzkumu bylo vybráno celkem 
42 klíčových publikací, které byly dále kriticky zhodnoceny a na základě 
jejich relevance k prováděnému výzkumu z nich bylo následně použito 
17 publikací. 
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4 VÝSLEDKY 
Pro potřeby souhrnného přehledu, který je uveden v tabulkách č. 1 a 2, byl 
použit přístup dle Vančurová a Láchová (2014), které rozlišují tři základní 
stupně optimalizace (minimalizace) daňové povinnosti poplatníka, a to: 
optimalizaci (minimalizaci) daňové povinnosti, vyhnutí se dani a daňové 
úniky. Tento přístup byl zvolen, neboť odpovídá současnému modernímu 
pojetí zkoumané problematiky, je v souladu s uznávanými zahraničními 
autory a odpovídá potřebám realizovaného výzkumu.  

Tabulka 2: Charakteristika prvního stupně optimalizace (minimalizace) daňové 
povinnosti 

Stupeň Autor Charakteristika 
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Fallan et al. (1995) 
Plánování daňové povinnosti podniku je zcela legální 
činnost, která je zaměřena na snížení daňového 
zatížení podniku. 

Hoffman (2002) 

Využívání legislativou povolených způsobů 
optimalizace daňové povinnosti za účelem daňové 
úspory. Daňový subjekt tak činí za pomoci vhodně 
zvolené daňové strategie. 

Freeland (2013) 

Plánování daňové povinnosti zahrnuje kombinaci 
následujících aktivit: minimalizaci daňové 
povinnosti, snižování daňového základu a využívání 
všemožných odkladů. 

Lymer a Oats (2013) 
Strategické využití legislativou nabízených daňových 
zvýhodnění, které jsou aplikovány za účelem 
minimalizace daňové povinnosti podniku. 

Evropská komise 
(2014b, s. 2) 

Daňové plánování je celosvětově považováno 
za legitimní postup a jeho struktury jsou stále 
propracovanější. Vyvíjejí se „napříč různými zeměmi 
a způsobují přesun zdanitelných zisků do států 
s příznivými daňovými režimy. Hlavní 
charakteristikou uvedených postupů je, že snižují 
daňovou povinnost prostřednictvím přísně právních 
opatření, což je však v protikladu k záměru zákona.“ 

Vančurová a Láchová 
(2014) 

Daňová úspora vzniká tím, že daňový subjekt 
využívá různých možností snížení základu daně 
a daně samotné v rámci všech alternativních postupů 
stanovených daňových zákonem, respektive všech 
povolených způsobů úpravu základu daně při splnění 
zákonem stanovených podmínek. Další část 
daňových úspor má charakter odložení daně 
do budoucích zdaňovacích období. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 3: Charakteristika druhého a třetího stupně optimalizace 
(minimalizace) daňové povinnosti  
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Čapek 
(2008, s. 17) 

Jde o „situace, kdy poplatník postupuje podle textu 
daňového zákona, a zdánlivě tak neporušuje žádné 
povinnosti stanovené právními předpisy. Jeho postup je však 
na základě obecných principů právní úpravy, a to buď 
principů v úpravě výslovně zakotvených, nebo odvozených 
na základě judikatury, shledán v rozporu se zákonem.“ 

Široký et al. 
(2008) 

Tax avodiance představuje vyhýbání se placení daní, přičemž 
se ale daňový subjekt stále pohybuje v mezích zákona a využívá 
zákonem nabízených výjimek, úlev a nezamýšlených mezer.  

Lymer a Oats 
(2013) 

Stanovení hranic „šedé zóny“ označené jako snižování daňového 
základu je v praxi velmi problematické. 

Inger (2014) 

Při využívání různorodých metod snižování daňového základu 
nezbytné v rámci těchto činností vždy  správně vyhodnotit 
následující kritéria: jak riziková je strategie snížení daňového 
základu, přináší daňová strategie trvalé či pouze dočasné daňové 
úspory, jaké jsou náklady na proces plánování daňové povinnosti 
a zda jsou zahrnuty, nutnost zohlednit související implicitní daně 
a rozdílnost při odhalení (prozrazení) zvolené daňové strategie. 

Vančurová 
a Láchová (2014) 

Aktivity označované jako tzv. vyhnutí se dani, které představuje 
minimalizaci daně prostřednictvím vyhledávání zákonodárcem 
nezamýšlených skulin ve stylizaci daňových zákonů.  
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Široký et al. (2008) 

Tax evasion čili daňový podvod či daňový únik je zcela 
jednoznačně považován za nelegální protiprávní činnost, za kterou 
může být daňový subjekt stíhán. 

Vančurová 
a Láchová (2014) 

Daňový únik je možné charakterizovat jako protiprávním jednáním 
daňového subjektu s cílem neoprávněně zkrátit velikost jeho 
daňové povinnosti.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Grafické vyjádření hranic mezi řízením daňové povinnosti, praktikami 
označovaným jako tzv. vyhnutí se dani a daňovými úniky je uvedeno 
na obrázku č. 1. 

Obrázek 3: Tax management versus daňové úniky 

 

Zdroj: autoři 

Stupeň Autor Charakteristika 
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5 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Proces řízení daňové povinnosti vedoucí k optimalizaci (minimalizaci) 
daňové povinnosti poplatníka je zcela legální činnost, kterou většina autorů 
(Fallan et al, 1995; Hoffman, 2002; Lymer a Oats, 2013) plně podporuje jako 
způsob tvorby daňové úspory, která umožňuje daňovým subjektům 
optimalizovat (snížit) jejich daňové zatížení a následně využít vzniklou 
daňovou úsporu pro jejich další rozvoj. Mezi spornou část problematiky 
optimalizace daňové povinnosti lze zařadit její druhý a třetí stupeň, 
tedy vyhnutí se dani a daňové úniky, mezi nimiž není vždy zcela jednoznačně 
stanovena přesná hranice.  

Vyhnutí se dani část autorů (Čapek, 2008; Široký et al., 2008; Lymer a Oats, 
2013; Vančurová a Láchová, 2014) hodnotí jako určitou „šedou zónu“, jejíž 
hranice je velmi obtížné stanovit. Daňoví poplatníci v tomto případě využívají 
ve svůj prospěch sporné či nedokonale formulované části zákonů. Zvýšené 
využívání těchto nezamýšlených mezer v zákoně bývá většinou ale pouze 
dočasné, neboť používání těchto ustanovení vede většinou zákonodárce 
k vytvoření novely příslušného ustanovení.  

Autoři napříč přístupy se shodují v tom, že daňové úniky jsou zcela 
jednoznačně nelegální aktivitou a představují záměrnou činnost daňových 
poplatníků prováděnou za účelem neplacení daní. Autoři (Široký et al., 2008; 
Vančurová a Láchová, 2014) také zmiňují trestní postižitelnost takovéhoto 
jednání. 

Řada autorů (Weyzing a Van Dijk, 2009; Radu, 2012; Raposo a Mourao, 
2013; Široký, 2013) stejně jako celá řada významných mezinárodních 
organizací (Evropská komise, 2014b; OECD, 2015) také diskutuje 
propojenost národních ekonomik v důsledku globalizace a nepříznivé dopady 
daňových opatření jedné jurisdikce na příjmy jiné jurisdikce. Daňová 
konkurence jurisdikcí může přinášet i kladné účinky, ale i přesto je nezbytné 
podpořit mezinárodní spolupráci zúčastněných stran a zdůraznit význam 
mezinárodní koordinace v oblasti daní s cílem omezit daňové úniky. Problém, 
který souvisí s tzv. daňovými ráji, spočívá především v tom, že vyhne-li 
se dani jeden daňový subjekt, tak nepřímo přenáší svou daňovou povinnost 
na jiného poplatníka, a tím zvyšuje jeho daňové zatížení. Daňové úniky 
současně krátí příjmy veřejných rozpočtů a zvyšují tím náklady států na boj 
proti těmto protiprávním aktivitám, které jsou spojeny s jejich vyhledáváním, 
řešením a následným postihem. Autoři si uvědomují, že činnost 
mezinárodních organizací a jejich boj proti daňovým rájům, je významná 
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aktivita a souhlasí s nutností mezinárodní koordinace dalších kroků v této 
otázce. Jako jediná možná budoucí cesta v této otázce se podle autorů jeví 
harmonizace daňových systémů napříč členskými státy EU a celosvětově 
koordinovaný postoj vůči jurisdikcím označovaným jako tzv. daňové ráje. 

Podle názoru autorů je přesné vymezení hranice mezi řízením daňové 
povinnosti, vyhnutí se dani a daňovými úniky velmi komplikované, 
v mnohých případech také sporné a v případě soudních sporů také obtížně 
prokazatelné. Posouzení této hranice v kontextu České republiky 
je o to složitější, že dochází k častým změnám legislativy a že i renomovaní 
odborníci z řad daňových poradců se často přou o správný výklad daňových 
zákonů. V České republice jsou v současné době na podnikatelské subjekty 
ve vztahu k daňovým zákonům a zákonům souvisejícím (zejména ve vztahu 
k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) kladeny stále vyšší 
nároky, které značně zvyšují administrativní zátěž podnikatelských subjektů 
zde podnikajících (např. nově vzniklá povinnost plátců daně z přidané 
hodnoty podávat kontrolní hlášení). Ke zklidnění celé situace v oblasti daňové 
problematiky by podle autorů zajisté napomohla stabilizace právní úpravy 
a odstranění (či přesnější specifikace) výjimek v nich uvedených, které 
narušují celistvost daňových zákonů a přispívají tak k častějšímu posunu 
do oblasti druhého stupně (tj. vyhnutí se dani) respektive do oblasti tzv. šedé 
zóny, a to ať již cíleně (s úmyslem podnikatelského subjektu), nebo z důvodu 
nesouladu vzájemné provázanosti jednotlivých právních předpisů.  

V rámci dalšího výzkumu bude řešena problematika daňových rájů, 
a to ve vztahu možnosti jejich využívání jako jednoho z nástrojů optimalizace 
daňové povinnosti malých a středních podniků v České republice. 
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DPH A REVERSE CHARGE 

VAT AND THE REVERSE CHARGE 
 

Yvona Legierská 
 

Abstrakt: DPH je jednou z nejvýznamnějších daní daňové soustavy. 
Konstrukce této daně však vede v posledních letech k růstu mezery mezi 
teoretickým a skutečným výnosem DPH. K tomu přispívají zejména 
rozmáhající se kolotočové podvody. Reakcí na ně jsou četné změny právních 
předpisů na evropské i národní úrovni, což dále snižuje neutralitu daně 
a posiluje distorze. Cílem příspěvku je navrhnout takové úpravy, 
které by tento stav pomohly řešit. Existují dvě zásadní možnosti, buď zavedení 
principu zdanění v zemi původu včetně zdanění vývozu a intrakomunitárních 
dodávek, nebo přechod na zcela jiný princip této daně prostřednictvím 
totálního zavedení přenesené daňové povinnosti. 
 
Klíčová slova: DPH, přenesená daňová povinnost, mezera DPH, kolotočové 
podvody, vývoz. 
 
Abstract: VAT is one of the most important duties of the tax system. 
The construction of it has, however, increased the gap between theoretical 
and actual return of VAT. Particularly rampant carousels frauds to this. 
Numerous legislative changes further reduce the tax neutrality and strengthen 
distortions. The aim of this paper is to propose adjustments that might help 
resolve such a situation. There are two major possibilities to achieve the goal: 
by introducing taxation in the country of origin, including taxation of exports 
and intra-Community business, or switching to an entirely different principle 
of taxes through reverse charge. 
 
Keywords: VAT, reverse charge, VAT Gap, carousel fraud, export. 
 
JEL klasifikace: H25, H26. 

Přehledová stať 
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1 ÚVOD 
Existují nejrůznější důvody, proč obecný princip uplatňování DPH 
nevyhovuje. Nejvýznamnější z nich je problematika dělení výnosů DPH mezi 
země s různými sazbami. V zájmu zemí s nižšími sazbami není umožnit 
u nich odpočet DPH s vyšší sazbou odvedenou na výstupu v jiné zemi. 
Z těchto důvodů je plnění mezi zeměmi osvobozeno od DPH, a to s plným 
nárokem na odpočet DPH v zemi vývozu či dodání plnění do jiného 
členského státu EU. Tato problematika se v zemi dovozu řeší jinými pravidly, 
např. prostřednictvím mechanismu přenesení daňové povinnosti (angl. reverse 
charge), což do určité míry snižuje i administrativní náročnost v případě 
dovozu ze zahraničí či přijetí plnění z jiného členského státu EU. 

Tento princip se v posledním desetiletí začal používat i při potírání daňových 
podvodů v rámci transakcí probíhajících v jedné, ale i více zemích. Tímto 
přístupem lze lépe zamezit takovým únikům, kdy si plátce z přijatého plnění 
uplatní odpočet a současně plátce z poskytnutého plnění neodvede DPH 
na výstupu. 

Následující příspěvek se zabývá zkoumáním této výjimky z obecného 
principu uplatňování DPH. Cílem příspěvku je navrhnout taková opatření, 
která by těmto distorzím zamezila. 

2 ZAHRANIČNÍ REVERSE CHARGE A VÝVOZ 
Snížení administrativní náročnosti při uplatňování zahraniční reverse charge 
spočívá v tom, že celní správa, alespoň v zemích EU, DPH při dovozu, 
resp. při přijetí plnění z jiného členského státu EU, nevybírá a uplatnění této 
výjimky se promítne v daňovém přiznání dovozce podávaném FÚ. Dovozce 
se také nemusí v zemi, odkud dováží, registrovat jako plátce DPH. I z těchto 
důvodů je vývoz, resp. dodání plnění do jiného členského státu EU, 
tamějšímu plátci daně vždy osvobozeno od DPH. Jedná se o obecnou dohodu 
většiny zemí, jejichž daňová soustava obsahuje DPH. Nicméně, mechanismus 
přenesení daňové povinnosti se neuplatňuje ve všech jurisdikcích, a tam, 
kde se uplatňuje, se mohou pravidla lišit (OECD, 2014). 

Daň je v tomto smyslu harmonizována nejen unijní směrnicí 2006/112/ES 
o DPH (dále jen Směrnice o DPH), ale například i dohodou členských zemí 
OECD. Většina ostatních zemí tento princip zdanění v zemi spotřeby přejala. 
Hlavním důvodem tohoto osvobození od DPH s plným nárokem na odpočet 
daně na vstupu je kromě spravedlivé „dělení“ výnosů DPH mezi země 
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s různou výší sazeb DPH, také zachování principu neutrality v mezinárodním 
obchodu. Odborníci ze zemí OECD rovněž zastávají názor, že DPH jako daň 
ze spotřeby by měla být zdaňována v zemi spotřeby. 

Pokud by vývoz či dodání plnění do jiného členského státu EU nebyl 
osvobozen, ale zdaněn (tzv. systém DPH založený na zdanění v zemi 
původu), nebylo by zapotřebí využívat mechanismu přenesení daňové 
povinnosti. Za této situace by se z teoretického hlediska jednalo o zcela čistý 
princip uplatňování DPH, avšak uplatněním různých sazeb DPH platných 
v jednotlivých jurisdikcích by byla ovlivňována hospodářská či zeměpisná 
struktura hodnotového řetězce a byla tak podkopána neutralita 
v mezinárodním obchodu (OECD, 2014). 

Za existence různých sazeb DPH v různých zemích by byl zdaněný vývoz 
z fiskálního hlediska méně výhodný pro zemi dovozu se sazbami nižšími 
než v zemi vývozu, neboť by musel být uznán vyšší odpočet daně. Dovozce 
by si totiž uplatnil ve své zemi odpočet daně, kterou zaplatil prodávajícímu 
v zemi vývozu. Navíc zboží a služby v zemích s nižší sazbou DPH by byly 
nespravedlivě na trhu znevýhodněné oproti těm, v jejichž zemi původu 
je DPH vyšší. 

Evropská komise o vytvoření nového systému, který by byl založen 
na zdanění v zemi původu a který by fungoval „jako v rámci jediné země“, 
usiluje už dlouho, ale členské státy podobné pokusy vytrvale bojkotují. 
Aby tento systém fungoval, muselo by dojít buď ke sjednocení daňových 
sazeb napříč Evropou, nebo by musel být nastolen nějaký kompenzační 
mechanismus. U něj ale existují obavy, že by byl ještě komplikovanější 
než stávající systém. Proto také ze závěrů diskuze nad Zelenou knihou 
o budoucnosti DPH – pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH 
v roce 2011 vyplývá, že „přetrvávající otázka přechodu na systém DPH 
založený na zdanění v místě původu již není relevantní. DPH se tudíž bude 
nadále vybírat v zemi určení (resp. zemi spotřeby, tj. tam, kde je usazen 
zákazník)“ (EK, 2015).  

3 MEZERA DPH V EU 
Podle odhadů se v důsledku daňových podvodů, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému plánování každoročně v EU ztratí 
1 bilion € z veřejných prostředků. Tento alarmující rozsah daňového deficitu 
odpovídá zhruba 2 000 € na každého evropského občana za rok. Průměrná 
výše daňových ztrát je dnes v Evropě vyšší než celková částka, kterou členské 
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státy vydávají na zdravotní péči, a odpovídá více než čtyřnásobnému objemu 
prostředků vydávaných v EU na vzdělávání. Současný daňový deficit 
v Evropě nepředstavuje pouze značné ztráty veřejných příjmů, ale ohrožuje 
i evropský sociální model, založený na poskytování kvalitních a všem 
dostupných veřejných služeb. Je také hrozbou pro řádné fungování 
jednotného trhu a vážnou trhlinou poškozující účinnost a spravedlivost 
daňových systémů v EU. Daňové ztráty vedou k dalšímu zvyšování schodku 
veřejných financí a míry zadlužení členských států (EP, 2013). 

Debata o řešení daňových úniků byla zahájena na úrovni EU již 
v květnu 2006, jak vyplývá ze sdělení Komise o evropské strategii boje proti 
daňovým únikům (EK, 2006). Komise tehdy vytvořila expertní skupinu 
z odborníků jednotlivých členských států EU, jež diskutovala o strategii boje 
proti daňovým podvodům. V následujících letech byla přijata celá řada 
opatření, přičemž prioritou je právě řešení podvodů s DPH, neboť představují 
největší podíl na celkových daňových únicích. 

Důvodem této priority je také skutečnost, že DPH je jedním z hlavních zdrojů 
příjmu evropského rozpočtu (každá členská země odvádí 
0,3 % z harmonizovaného základu DPH), ale i rozpočtů jednotlivých 
členských zemí EU. Například v roce 2012 se příjmy DPH podílely 
18,1% na celkových daňových příjmech a 7,1% na HDP zemí 
EU (EUROSTAT, 2014). 

V roce 2009 rozdíl v DPH mezi teoretickým a skutečným inkasem 
(tzv. mezera DPH, angl. VAT Gap) cca 182 mld. €, tj. 19 % teoretického 
inkasa DPH členských zemí EU, v roce 2012 to bylo méně, a to 177 mld. 
€ a 16 %. Odhaduje se, že Velká Británie, Francie, Itálie a Německo 
se podílejí na více než polovině těchto částek. Tato skutečnost je připisována 
šedé ekonomice, platební neschopnosti a zejména podvodům s chybějícími 
subjekty vč. kolotočových podvodů (EC, 2014).  
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Graf 1: Vývoj podílu mezery DPH na teoretickém výnosu DPH v členských 
zemích EU v letech 2009 až 2012 v % 

 
Zdroj: EC, 2014. Vlastní zpracování 

V ČR se pohybovala tato mezera DPH od 2,2 mld. € v roce 2009 do 3,3 mld. 
€ v roce 2012, v intervalu od 17 % do 23 % teoretického výnosu DPH, 
kdy nejvyšší hodnoty bylo dosaženo právě v posledním analyzovaném roce 
2012. Jedná se o zcela opačný trend než v průměru za členské země EU. Ten 
je o 7 % nižší než v ČR. Ještě horších výsledků bylo dosaženo v Maďarsku 
(25 %), na Maltě (31 %), v Řecku a Itálii (33 %), Litvě (34 %), Lotyšsku 
(36 %), na Slovensku (39 %) a v Rumunsku (44 %). Nižších hodnot dosahují 
ekonomicky vyspělejší země EU, ale i Estonsko, Slovinsko, které vstoupily 
do EU v roce 2004. 

Daňové úniky brání fungování vnitřního trhu tím, že vytvářejí neoprávněně 
toky zboží a umožňují prodej zboží za neobvykle nízké ceny. V rámci boje 
proti tomuto nešvaru bylo směrnicí 2008/117/ES zavedeno několik opatření 
týkající se intrakomunitárního obchodu mezi členskými zeměmi EU. Jedná 
se o první úpravu týkající se řešení daňových úniků po přijetí Směrnice 
o DPH. Opatření se týkala zejména zavedení měsíční lhůty pro informace 
o dodání zboží uvnitř EU po skončení zdaňovacího období a zavedení 
stejného zdaňovacího období pro dodavatele i kupujícího nebo příjemce 
v kontextu plnění uvnitř EU. Termín implementace do právního řádu členské 
země byl stanoven k 1. 1. 2010. 

Následuje další směrnice 2009/69/ES týkající se souboru minimálních 
podmínek v souvislosti s dodáním zboží do jiného členského státu osobě 
povinné k dani, které je osvobozeno od DPH s nejpozdějším termínem 
implementace k 1. 1. 2011. Jedná se zejména o zpřístupnění DIČ v zemi 
dodání zboží. Na základě této změny je nezbytné ověřovat DIČ odběratele 
z jiného členského státu, tj. zda je plátcem DPH či nikoli. 
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Zmínka o tuzemském reverse charge je obsažena ve směrnici 2010/23/EU 
a týká se reakce na podvody s některými plněními, např. stavebními pracemi, 
dodáním odpadů, emisních povolenek aj. Tato opatření měla být jen dočasná 
do 30. 6. 2015. 

Směrnice 2013/42/EU začleňuje do směrnice o DPH mechanismus rychlé 
reakce, který zemím EU ve velmi specifických situacích dovoluje podniknout 
okamžitá opatření v případě náhlého a rozsáhlého podvodu v oblasti DPH. 
Země EU, která chce zavést zvláštní opatření v rámci mechanismu rychlé 
reakce, musí na standardizovaném formuláři zaslat Komisi oznámení 
a zároveň jej musí zaslat ostatním zemím EU. Komise musí obdržet informaci 
o tom, kterého odvětví se to týká, o jaký typ a charakter podvodu se jedná, 
z jakého důvodu je to naléhavé, proč jde o náhlý a rozsáhlý podvod a jaké 
důsledky to má, pokud jde o značné a nenapravitelné finanční ztráty. Komise 
má pak měsíc na to, aby potvrdila, zda vznese či nevznese námitky, přičemž 
vezme v úvahu názory dalších zemí. Jedná se tak o zlepšení administrativní 
spolupráce mezi správci daně z členských zemí prostřednictvím elektronické 
sítě EUROFISC (EK, 2012), výměnu zkušeností v oblasti kontrolních postupů 
za použití technik analýzy rizik a posílení personálních kapacit na tuto práci. 
Mnohé členské země v poslední době zavedly národní strategii zacílenou 
na obchodníky v prodlení s platbou vlastní daňové povinnosti. 

Související směrnice 2013/43/EU mění Směrnici o DPH, pokud jde 
o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti 
do 31. 12. 2018 ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých 
služeb s vysokým rizikem podvodů. Evropská komise již v roce 2009 navrhla 
seznam takového zboží a služeb. Od té doby se objevily podvody i v jiných 
odvětvích, a ke zbývající části tehdejšího seznamu byly zařazeny nové zboží 
a služby. K podvodům dochází především v souvislosti s dodáváním plynu 
a elektřiny, poskytováním telekomunikačních služeb, dodáváním herních 
konzolí, tabletů a laptopů, obilovin, technických plodin, včetně olejnatých 
semen a cukrové řepy, a surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých 
kovů (MF, 2014). Mohou se však vyskytovat u jakéhokoli plnění. 

V jiných jurisdikcích než v zemích EU se tato výjimka neobjevuje. Podstatou 
těchto podvodů je samotný princip uplatňování DPH. Tato daň je snadno 
zneužitelná při prodeji v řetězcích, které mohou vyústit v uplatnění 
neoprávněného nadměrného odpočtu, tj. částky, která nikdy nebyla 
z konkrétní transakce finanční správě některými z předchozích daňových 
subjektů odvedena. Jedná se o podvod s tzv. chybějícím či nekontaktním 
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subjektem (angl. Missing Trader Intracommunity Fraud), resp. kolotočový 
podvod (angl. Carousel Fraud). 

4 VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ PROTI 
DAŇOVÝM ÚNIKŮM DPH V ČR 

V letech 2011 až 2015 byly v ČR do zákona o DPH doplněny nové instituty 
v souladu se Směrnicí o DPH a jejími změnami, které měly snížit mezeru 
DPH. Na Obrázku 1 jsou znázorněny instituty, které měly zavést efektivnější 
boj proti daňovým únikům na DPH. Jedná se zejména o tato opatření (NKÚ 
2015): 

a) zvláštní způsob zajištění daně – je účinný od 1. 4. 2011 a umožňuje 
příjemci zdanitelného plnění uhradit daň za poskytovatele plnění 
přímo finančnímu úřadu; 

b) zajištění úhrady za nesplatnou a dosud nestanovenou daň – tento 
mechanismus je účinný od 1. 1. 2012 a umožňuje zajistit daň vydáním 
zajišťovacího příkazu, jehož vykonatelnost nastává již okamžikem 
jeho vydání; 

c) zveřejnění bankovních účtů – je účinné od 1. 1. 2013 a ukládá 
správcům daně zveřejnit čísla bankovních účtů používaných 
pro ekonomickou činnost a určených plátci DPH ke zveřejnění 
v Registru plátců. Tato čísla účtů jsou používána v praxi 
při vyplňování daňového dokladu a k jejich platbám; 

d) nespolehlivý plátce – institut je účinný od 1. 1. 2013 s rozšířením 
možnosti aplikace institutu od 1. 10. 2014 a zpřísněním podmínek 
od 1. 1. 2015. Nespolehlivým se stane daňový subjekt, 
který závažným způsobem porušil povinnosti vztahující se ke správě 
a o jehož nespolehlivosti rozhodl správce daně. Institut nespolehlivého 
plátce zveřejňuje správce daně v Registru plátců. Lze předpokládat, 
že s nespolehlivým plátcem nikdo obchodovat nebude. Důvodem 
je aplikace následujícího institutu pod písmenem e); 

e) ručení příjemce za zdanitelné plnění – tento institut nabýval 
postupné účinnosti v letech 2011 až 2013 a spočívá v tom, 
že za zákonem stanovených podmínek ručí příjemce zdanitelného 
plnění za daň vyčíslenou na přijatém daňovém dokladu, z něhož 
si chce uplatnit odpočet daně na vstupu a poskytovatelem plnění 
nepřiznanou a neodvedenou správci daně; 
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f) přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – nabývalo účinnosti podle 
jednotlivých komodit a služeb v letech 2006 až 2012. Postupně bylo 
zavedeno při obchodování se zlatem (od 1. 1. 2006), šrotem, odpady, 
povolenkami na emise skleníkových plynů (od 1. 4. 2011) a při dodání 
stavebních a montážních prací (od 1. 1. 2012). Plátci daně jsou 
ze zákona povinni k daňovému přiznání přiložit také kontrolní hlášení 
o uvedených plněních v režimu reverse charge. 

Obrázek 1: Nové instituty zákona o DPH zavedené v ČR od roku 2011 

 

Zdroj: NKÚ, 2015. 

Mnohé z těchto institutů se Finanční správě ČR nepodařilo zcela promítnout 
do praxe, což je konstatováno v Kontrolních závěrech Nejvyššího kontrolního 
úřadu (dále jen NKÚ) z roku 2015. Například nebyly ověřeny všechny 
bankovní účty plátců DPH, nespolehliví plátci byli zveřejňování v registru 
jen liknavě (do konce roku 2014 jich bylo evidováno jen 156), neboť nebylo 
možné postihnout rizikové jednání plátce před vznikem nedoplatku na dani. 
Předpokládaný dopad zavedení institutu ručení příjemce zdanitelného plnění 
v období 2011 až 2013 ve výši 1,5 mld. Kč nebyl naplněn. Finanční úřady 
jej využily jen v 16 případech, ve kterých byla takto uhrazena daň jen ve výši 
15,3 mil. Kč. 

Zcela zvláštní kapitolou Kontrolních závěrů NKÚ je vyhodnocení 
problematiky přenesení daňové povinnosti v tuzemské praxi z hlediska 
účinnosti boje proti podvodům na DPH. Z ní vyplývá, že tento mechanismus 
odstranil u plnění, která příjemci vykázali za období 1. 4. 2011 až 30. 6. 2014, 
riziko negativních dopadů na daňové výnosy, které by mohly nastat, pokud 
by poskytovatel plnění daň nepřiznal a neuhradil a příjemce plnění 
by si uplatnil odpočet daně na vstupu. Finanční dopad tohoto institutu 
na výnosy DPH nelze vyčíslit, protože nelze předjímat výši daně neuhrazené 
poskytovateli plnění. V kontrolovaných finančních úřadech v letech 2011 
až 2013 celkem 3 529 poskytovatelů plnění v režimu reverse charge nepodalo 
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k daňovému přiznání k DPH 8 390 kontrolních hlášení, které obsahuje výpis 
z evidence, a 4 995 příjemců plnění nepodalo celkem 9 970 kontrolních 
hlášení. V kontrolních hlášeních přikládaných k daňovému přiznání 
poskytovatelé plnění vykázali 1 517 mld. Kč a příjemci 1 503 mld. Kč. Rozdíl 
činí 14 mld. Kč. Přitom finanční správa, která kontrolovala zdaňovací období 
roku 2012, doměřila DPH jen ve výši 69,5 mil. Kč. Zcela alarmující je, 
že funkční automatizovaný kontrolní systém byl finanční správou zaveden 
až koncem roku 2013 a do konce ledna 2015 jej finanční úřady ke kontrole 
tohoto režimu nevyužívaly. 

Podle interního šetření Generálního finančního ředitelství z února 2014 
u podřízených finančních úřadů ohledně uplatňování režimu přenesení daňové 
povinnosti se plátci snaží vykazovat tato plnění jako plnění, na která se režim 
nevztahuje, a dále byly zjištěny další podvody s plněními, které režimu 
reverse charge dle zákona nepodléhají. 

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že k omezení daňových úniků na DPH 
přispějí jen taková opatření, která jednak vyloučí výjimky, jednak budou 
vycházet z moderních IT technologií a elektronizace kontaktu správce daně 
s plátcem daně. 

Již od 1. 1. 2015 proto podávají v ČR plátci daně – právnické osoby daňové 
přiznání jen elektronicky a od 1. 1. 2016 budou kontrolní hlášení v el. podobě 
podávat všichni plátci bez ohledu, zda používají režim přenesení daňové 
povinnosti či nikoli, tj. budou přikládat k daňovým přiznáním k DPH 
předepsanou evidenci svých vstupů a výstupů. 

Podporovat lze i snahu vedení Ministerstva financí ČR o zavedení 
všeobecného systému přenesení daňové povinnosti na všechna plnění alespoň 
na určitou omezenou dobu. Na základě předchozích závěrů z jednání ECOFIN 
ministrů financí z posledních dvou let se dospělo jen k dílčímu řešení, kdy 
členské země si mohou zvolit, na která další plnění se systém reverse charge 
bude vztahovat. Tato možnost jim byla dána poslední novelizací Směrnice 
o DPH prostřednictvím směrnice 2013/43/EU. Na základě této možnosti jsou 
od 1. 4. 2015 a 1. 7. 2015 v účinnosti novelizace zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH a nařízení vlády ČR č. 361/2014 Sb., kterými se rozsah komodit 
podléhajících tuzemskému režimu reverse charge rozšiřuje. Týká 
se to např. všech obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen, 
mobilních telefonů, integrovaných obvodů aj. Režim přenesení daňové 
povinnosti se použije v případě, pokud celková částka základu daně veškerého 
dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 tis. Kč (FS ČR, 2015). 
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5 VÝSLEDKY 
DPH je daní velmi náchylnou ke zneužívání k daňovým podvodům, kdy 
se nejedná jen o zkrácení vlastní daňové povinnosti, ale zejména získání 
neoprávněných nadměrných odpočtů. Děje se tak v organizovaných řetězcích, 
a to nejen v rámci jedné země, ale napříč všemi zeměmi, které tuto daň 
využívají ve své daňové soustavě, nejčastěji pak v rámci intrakomunitárního 
obchodu mezi zeměmi EU. Řada opatření promítnutých ve směrnicích 
EU proti tzv. kolotočovým podvodům vedla v letech 2009 až 2012 
k postupnému snižování mezery DPH ve většině zemí EU. V ČR tomu 
bylo naopak a navíc podíl mezery DPH je nad průměrnou úrovní EU. NKÚ 
při kontrole odhalil, že finanční správa v těchto letech nepracovala efektivně 
a pomocné instituty proti únikům plně nevyužívala. Důvodem tohoto vývoje 
a vzniklé situace může být jednak realizace rozsáhlé reorganizace finanční 
správy, jednak restriktivní fiskální politika vlády prosazovaná v těchto letech. 
Došlo tak ke stagnaci objemu rozpočtu (GFŘ, 2013), doprovázené citelným 
snižováním stavů berních úředníků ze 16 tisíc na 14 tisíc včetně celoplošného 
snížení platů státním zaměstnancům o 10 %.  

6 ZÁVĚR 
Zásadním opatřením, které by v ČR mělo omezit daňové podvody s DPH 
od 1. 1. 2016, bude přikládání kontrolního hlášení v elektronické podobě 
ke každému daňovému přiznání k DPH, a to se všemi evidovanými vstupy 
a výstupy, bez ohledu, jaký princip zdanění byl uplatněn. Je však nezbytné 
s daty pracovat a řádně je analyzovat. Ideální by bylo již při počítačovém 
zpracování rozkrývat provázanost obchodů v delších řetězcích. Dle mého 
názoru a praktických zkušeností bude mít povinné podávání kontrolních 
hlášení k daňovému přiznání spíše preventivní charakter. 

Posílením stavu zaměstnanců finanční správy by mělo dojít i k lepšímu 
využívání již dříve přijatých opatření proti daňovým únikům. 

Lze doporučit zcela zásadní úpravu Směrnice o DPH v případě uplatňování 
tuzemského reverse charge. Namísto fakultativního výběru plnění 
ze seznamu, který je přílohou směrnice, umožnit jednotlivým členským 
zemím zavedení tohoto režimu na všechna plnění bez výjimek. Kolotočové 
podvody je totiž možné uplatnit u jakéhokoli plnění. 

K významnějšímu odstranění distorzí by zajisté přispělo i zdanění vývozu 
či dodání plnění do jiného členského státu EU. Otázka uplatnění principu 
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zdanění v zemi původu je tak stále otevřena. Předpokladem je však vyšší 
harmonizace v oblasti sazeb DPH tak, aby nedošlo k narušení principu 
neutrality u mezinárodního obchodu. 
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Abstract: This article summarizes scientific approaches to determining the 
nature of the tax system, singled out the main stages of its development, made 
suggestions for its improvement. The problems of taxation efficiency and 
construction of optimal model of the tax system are quite controversial; also it 
is constantly under review as a leading financial science theorists and 
practitioners of particular representatives of the State Tax Service of  Ukraine 
and business. 
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1 INTRODUCTION 
The activities of enterprises in the market economy inextricable link to the tax 
policy, which is part of the financial policy pursued in the country. The basis 
of the tax entrusted objective laws of social development. Feasibility tax 
policy reflects in the tax system. 

Scientific approaches to determine the optimal tax system include not only an 
analysis of financial sufficiency and testing of the composition, structure, 
basic principles and organizational basis, but also its organization and 
functioning. In turn, an efficient tax system must meet modern priorities of 
innovative development. Development needs to modernize the tax system in 
accordance with the requirements of modern times. 

Conditions of the market determine economic relationship and 
interdependence in the making tax system for two components: the tax system 
and the State Tax Service of Ukraine. 

Significant achievements in the taxation the theory and practice of Ukraine 
have done already V. Andrushchenko, A. Vasiliko, V. Vishnevsky, 
A. Danilenko, A. Krysovatyy, P. Miller, S. Onyshko, V. Oparin, 
A. Poddyerohin A. Sokolovska V. Sutormina, L. Tarangul, V. Fedosov, 
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L. Shablysta. Their works need as the theoretical basis for the evolutionary 
study of the tax system of Ukraine. 

The purpose of our work is research on establishing and developing 
of a Ukraine tax system in modern conditions. 

2 PRIORITIES REFORMING THE TAX SYSTEM OF 
UKRAINE (A BRIEF OVERVIEW) 

There are several approaches to determining phases of the formation and 
development of the tax system of Ukraine in the scientific literature. For 
instance, I. Mayburov identifies only two stages in the formation of a modern 
tax system of Ukraine: first level was occurred some permanent adjustment 
administration of taxes, changes in tax rates, the elimination of certain tax 
benefits; second level was involved the concept of taxation on reforming by 
more aggressive reform of the entire tax system according to the requirements 
of national economic development [10,2011, p. 215] 

Some of the scientists pay attention to studying only early stage of the tax 
system [6,2007, p.139-140]. 

A team of monograph authors [12, 2011, p. 225-238], who explored current 
trends in European taxation, are four stages of the market system of 
redistribution relations with Ukraine. First period (1991 - 1993 years) includes 
laws, adoption, regulates normative principles and procedure for collecting 
certain taxes and payments. For this stage is a typical the introduction many 
amendments to the laws on taxation and the inability to conditions of the 
transitive economy mechanism of calculation and tax payment. In addition, 
the law unresolved regulatory framework led to tax debts entities and facts of 
tax evasion.  

The second period (1994 - 2000 years) characterized by increasing fiscal 
direction of the tax system in Ukraine and the government reduced taxes 
destabilize economic development. At that time, tax policy had liberalization 
(revision of VAT tax rates), there was present tendency to increase tax 
arrears. Furthermore, cumbersome tax laws have led to significant obstacles 
to the timely fulfillment of their tax obligations compliant taxpayers. 

The third period (2001 - 2004 years) required the adoption explicit fiscal 
decisions, but in fact the state fiscal policy was implemented through 
situational adjustment parameters and mechanisms of redistribution of GDP. 
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In the fourth period (from 2005 until now) government has decided to 
implement the idea of "social state" to minimize tax distortions and continue 
the trend of liberalization of taxation. 

In our opinion, the most appropriate approach, according to the three main 
stages of Ukraine's tax system development [13, 2002, p. 288]. The first 
formed own tax system Ukraine, held the second part of the tax system to 
bring to market requirements. Also, the third stage was characterized by 
improving the tax system in a transitional economy. 

If we look at the tax system as a complex financial phenomenon, note that it is 
formed at a high level of social and economic organization. Competently 
expressed about this I. Yanzhul: "Through gradual development taxes was 
becoming increasingly important in the financial sector, and finally, in the last 
half century, has created integral more or less harmonious tax system" 
[14,1990, p. 235]. 

In the most general terms, the tax system is a combination of taxes and duties 
(mandatory payments) to budgets and state funds levied according to the laws 
Ukraine [3,2001, p. 6]. However, scientific thought doesn’t have a consensus 
on approaches to define the content of the tax system. Most commonly, in our 
opinion, the interpretation of the content is that "the tax system is the set of 
established taxes in the country" [7,1994, p. 42]. 

Enough thorough analysis of the tax system leads A. Sokolovskaya in the 
monograph "The tax system of Ukraine: theory and practice of formation". 
The author of this work considers the tax system with different levels of 
functioning, at a fundamental level is a system of tax relations, which are 
based on redistribute relations between the state and taxpayers; a less 
fundamental level is a system of normative legal acts regulating between the 
state and taxpayers. In addition, Sokolovskaya says that the tax system is a set 
of interrelated, mutually taxes, constructed according to scientific principle 
taxation [11, 2004,p. 6-29].   

W. Melnik determined that "in relation to the tax system in today's 
environment should provide three main subsystems:  

 subsystem of tax legislation; 

 subsystem of tax authorities; 

 subsystem of application of tax laws (tax administration) "[4,2006, 
p.121-122]. 
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Also noted that all subsystems have strong interrelations and subsystem of tax 
legislation determines the shape and features functioning other two 
subsystems. 

O. Desyatnyuk and A. Krysovatyy determine the tax system as triune 
combination: "a set of taxes, duties and other payments to the budget and state 
funds, principles, forms and methods of installation, modification or 
cancellation; actions that ensure their payment, control and responsibility for 
violation of tax legislation " [2, 2004, p. 50]. 

The best part in our conviction is the definition V. Oparin, who says that 
broadly the tax system is "covers all required payments, whereby the 
redistribution of income to the state and which concentrates funds in the 
budget and purpose, but in the narrow sense this is just the taxes coming to 
the budget " [5, 2005, p. 202]. 

It is worth noting that formation of the tax system of Ukraine was due to the 
original principles. Article 51 of the Partnership and Cooperation Agreement 
between the European Communities, their Member States, and Ukraine 
(1994) shows obligation to bring legislation on indirect taxation and taxation 
of corporate profits to tax regulations and standards of EU law. During the 
term of this Agreement on indirect tax should be taken into account by the 
Fundamental Law of the European Union namely – the Council Directive 
2006/112/EC of 28th November 2006 on the common system of value added 
tax and Council Directive 92/12/EEC of 25th February 1992 on the general 
arrangements for products subject to excise duty and on the holding, 
movement and monitoring of such products. 

At the same time the tax system of Ukraine was created with EU tax 
legislation and main United Nations (UN). Ukraine has concluded 
international treaties on avoidance of double taxation aspect of GATT/WTO 
Rules, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 
almost all CIS countries, Europe, in a number of countries of Asia, North and 
South America and several African countries that are Ukraine's largest trading 
partner. 

Despite, the fact the Tax Code is approved in most communities, but 
according to many experts is far from perfect. So, it needs to make some 
immediate changes and clarifications. 

Introduced into effect on October 1, 1991 Ukrainian Soviet Socialist Republic 
of June 25, 1991 № 1252-XII Law "On Taxation System", although 
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determined principles of taxation in the Ukrainian SSR, kinds of taxes, fees 
and mandatory payments directions of their enrollment, taxpayers and objects 
of taxation and liability for violation of tax legislation, but was imperfect both 
in content and structure by the government (Verkhovna Rada). 

Law "On Taxation System" analyzed. Based on the analysis, it intended to 
become the core foundation of their tax system of the Ukrainian state. In fact, 
in 1991 adopted the Law "On Taxation System" in substance and content 
virtually didn’t have any different from the current Soviet times "Law on 
taxes from enterprises, associations and organizations". 

Naturally the law was introduced many amendments and changes to bring it 
into compliance with the terms of the transformation period [13, 2002, 
p. 288]. In 1992, the tax system of Ukraine entered value added tax (after its 
introduction dissolved the sales tax and a tax on exports and imports), excise 
duty, customs duty, income tax, income tax on individuals, land tax, vehicle 
owners, resource payments. 

Fiscal newly effectiveness of the tax system was very high in 1992, 82.8% of 
the revenue of the consolidated budget of Ukraine is made up tax revenues 
with the adoption in 1993 of the Ukraine Law "On Local Taxes and Fees" 
share of taxes in the Consolidated Budget amounted to 73.8% [10, 2011, 
p. 225]. 

Economic crisis 1992 - 1993 became the impetus for the implementation of 
measures aimed at adapting the tax system to conditions of Ukraine market 
transformation. The changes were transitioning from Corporate Income Tax 
to the levying of income tax of enterprises and organizations. There are began 
acting to form a system of local taxation as it introduced a tax on fishing, 
local taxes and fees, a physical component of local budgets which 
unfortunately was minimal in 1994 in Ukraine. 

Since 1995 started fairly important reforms about collection value added tax. 
There was a decrease in the VAT rate from 28 to 20%. In 1997 the transition 
from the cash method of determining the date of tax liabilities and tax credit 
rules applying to the first event. Also introduced zero tax rate. The same year 
returned to Corporate Income Tax. 

Referring to the importance of the Tax Code of Ukraine must pay attention 
to the events that preceded its adoption. Draft Tax Code taking into account 
the many comments was adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on July 
13, 2000 number 1868 in the first reading. According to the Resolution of the 
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Ukraine Verkhovna Rada on 29 November 2001 number 2827 this project 
approved in the second reading. It must be emphasized that this resolution 
also provides for clearly defined terms of the Verkhovna Rada of Ukraine the 
draft Tax Code in the third reading. For instance, there were 13 December 
2001. However, the adoption of the Tax Code does not readable in the third 
took place during this period. Instead, Resolution of the Verkhovna Rada 
of Ukraine "On special procedure of consideration of third reading of the draft 
Tax Code of Ukraine" dated 20 December 2001 № 2906 included: 

1) to review in the third reading the first chapter of the Tax Code of Ukraine 
"General Provisions" in December 2001; 

2)  the following sections of the Ukraine Tax Code  to consider as they 
prepare by Ukraine Verkhovna Rada on Finance and Banking. However, 
despite the established terms and procedure for special consideration in the 
third reading the Parliament of Ukraine and could not adopt it until 2010 
[8, 2011,]. 

After adoption of the Tax Code experts of the National Institute for Strategic 
Studies under the President of Ukraine are claimed about positive 
development in Ukrainian tax system. At the same time controversial issues 
seems bound to draw the attention of reducing tax pressure, such as 
simultaneous lowering the federal corporate income tax rate and VAT which 
can decline substantial revenue of the Budget; reducing the rate of VAT 
is possible in the long-term after declining the implicit tax rate and 
availability fiscal expansion joints; finally, tax-reduction is possible and 
justified case of simultaneous reduce of tax exemptions. [2, 2004, p. 23-25]. 

The reports also stressed the need for use of tax incentives in developing has 
increased the number of jobs and promote innovation and investment 
processes. Tax incentives must be granted on the basis of subjective and with 
strict control on their intended use [1,2009, p.303]. 

Reforming of the tax system being discussed in Ukraine. According to the 
Ministry of Finance Natalia Jaresko that Ministry of Finance undertook 
to correct deficiencies and to create a system that balanced the investment 
attractiveness of our country with it had fiscal needs in the area of taxes. 
“Reforming of the tax system should create an equitable tax system by 
broadening the tax base through de-shadowing of the economy and reduce 
opportunities for tax avoidance and by reducing opportunities for tax 
minimization” said Natalia Jaresko [3,2001]. 
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Program of Economic Reforms for 2010-2014 years "Prosperous Society, 
Competitive Economy, Effective State" provides the following tasks:  

 Further reducing the number of inefficient taxes and fees;  

 Reducing the scope of the simplified tax system for small businesses;  

 The introduction of a single social contribution;  

 The introduction of property tax;  

 Reforming the tax administration (especially VAT) and duties;  

 Introduction of mechanism of ecological taxation. 

The Government planned gradual reduction of income tax provision 
and transition a payment system for mineral extraction using the principle 
of rental income until the end of 2014. 

3 DISCUSSION 
There are no doubts that the Tax Code cannot solve all the problems 
of taxation even if it will be further improved in the next few years. Only 
compliance a balanced and consistent fiscal policy aimed at achieving 
sustainable economic growth in the post-crisis period combined with deep 
structural reforms of the tax system that will help create fiscal space for 
business. To achieve success, tax rules need to be adapted to modern realities, 
promoting public service professionalism and competence, help small 
companies raise finance by offering tax relief. The result will be voluntary 
and timely fulfillment of tax obligations by taxpayers, which will fully meet 
the fiscal needs of the state and local budgets. 
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Abstrakt: Příspěvek obsahuje údaje o vývoji minimální mzdy v prostředí 
České republiky po roce 1989, její dopad na náklady práce, cenu práce 
a následné reálné zdanění práce v letech 2008-2016. Zabývá se institutem 
minimální mzdy, zaručené mzdy, průměrné mzdy a vztahem mezi nimi. Cílem 
příspěvku je představit kritéria měření, která charakterizují daňové zatížení 
práce především dle ukazatele celkového zdanění práce a reálného zdanění 
práce ve sledovaném období roku 2008-2016 bez přihlédnutí ke státním 
programům podpory podnikání, dotací, subvencí a pobídek.  
 
Klíčová slova: minimální mzda, cena práce, zaručená mzda 
 
Abstract: The paper contains data on the development of the minimum wage 
in the Czech Republic after 1989, its impact on the labour expenditures, 
on the labour costs and on the subsequent effective taxation of labour in the 
years 2008 - 2016. It deals with the institute of the minimum wage, 
the guaranteed wage, the average wage and the relationship among them. 
The aim of this paper is to present the measurement criteria that characterize 
the tax burden on labour, especially in accordance with the indicator 
of overall labour taxation and of effective labour taxation in the period 
of 2008 - 2016 without taking into account the state programmes promoting 
entrepreneurship, grants, subsidies and financial incentives. 
 
Key words: minimum wage, cost of work, guaranteed wage 
 
JEL klasifikace: H3, J3, J6, J8 
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1 ÚVOD 
Při zkoumání vývoje minimální mzdy musíme učinit malý exkurs do hlubší 
historie. Vůbec poprvé byla zřejmě zavedena [26] na Novém Zélandu v roce 
1894.  

V Evropě jsme byli zřejmě jedni z prvních, kdo začal minimální mzdu 
používat pro některé velmi málo placené profese a to v roce 1919. 

Minimální mzda byla v době socialismu spojována s prvními tarifními třídami 
mzdových stupnic. V letech 1950 a 1964 byly ratifikovány dvě základní 
úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) týkající se minimálních mezd 
(Úmluva č. 26 a č. 99). Obě byly po rozdělení Československa ratifikovány 
i Českou republikou.  

S minimální mzdou úzce souvisí také skutečná cena práce, zejména náklady, 
vynaložené zaměstnavatelem. Zajímavý je vztah mezi skutečně vyplacenou 
mzdou a odvody zaměstnavatele i zaměstnance. 

Naše pojednání navazuje na vlastní výzkum [29], jehož výsledkem byla naše 
konstrukce ukazatele reálného zdanění práce (RZP). Náš ukazatel umožňuje 
netradiční pohled na podle našeho názoru reálné zdanění práce. 

V příspěvku jsou použity metody deskripce, analýzy, syntézy a následné 
komparace empirických dat. 

2 MINIMÁLNÍ MZDA A CENA PRÁCE 

2.1 VÝVOJ MINIMÁLNÍ, ZARUČENÉ A PRŮMĚRNÉ MZDY 

Ve svém pojednání se zabýváme vývojem minimální mzdy a tzv. zaručené 
mzdy ve vztahu k průměrné mzdě a souvislostem s cenou práce po roce 1989. 

První minimální mzda po roce 1989 byla stanovena vládním nařízením 
z února 1991 [01] ve výši 2.000 Kč a do roku 2006 byla upravována vládními 
nařízeními [01] až [19], ke změně došlo vládním nařízením 567/2006 Sb. 

Zákon [02] přikázal vládě vydat vládním nařízením minimální mzdové tarify, 
odrážející složitost, odpovědnost a namáhavost práce. Vláda nařízením 
[03] s platností od roku 1992 nařídila minimální mzdu ve výši 2.200 Kč 
a stanovila 12 tarifních stupňů v rozmezí od 2.200 do 4.450 Kč. V roce 1995 
[07] byla vládou Václava Klause od 1996 zvýšena minimální mzda 
na 2.500 Kč. Co bylo ale zajímavé, v tomto vládním nařízení byly stanoveny 
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jen tři tarifní stupně pro minimální měsíční mzdu včetně charakteristik ve výši 
2.500, 3.100 a 4.300 Kč. 

V roce 1998 [09], [10] byla vládou Miloše Zemana od roku 1999 zvýšena 
minimální mzda na 3.250 Kč, ale zachovány tři tarifní stupně v rozmezí 
3.250, 4.050 a 4.600 Kč. V roce 1999 [11] od července 1999 byla zvýšena 
minimální mzda na částku 3.600 Kč a byly ještě zachovány tři tarifní stupně. 

K výrazné změně došlo v listopadu 1999 [12], kdy byla zvýšena od roku 
2000 minimální mzda na 4.000 Kč, a bylo zavedeno znovu 12 minimálních 
mzdových tarifních stupňů. Od července roku 2000 byla opět zvýšena a to 
na 4.500 Kč. Následovalo pravidelné zvyšování minimální mzdy za vlád 
premiérů Zeman, Špidla, Sobotka až na 7.955 Kč od 1.7.2006. Topolánkova 
vláda zvýšila minimální mzdu [21] na 8.000 Kč od 1.1.2007, což vydrželo 
až do roku 2012. Úřednická Rusnokova vláda ji zvýšila od 1.8.2013 [22] 
na 8.500 Kč. 

Další zvyšování bylo v rukou Sobotkovy vlády [23] – od 1.1.2015 vzrostla 
na 9.200 Kč, od 1.1.2016 vzroste [24] na 9.900 Kč. 

V roce 2007 byl zaveden pojem „zaručená mzda“, který na rozdíl 
od minimální mzdy stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na složitost 
a namáhavost vykonávané práce. Nejnižší úrovně zaručené mzdy je uveden 
pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, jsou zařazeny do 8. pracovních skupin. 
Příspěvek je zaměřen na podnikatelskou sféru, nezohledňuje práci 
ve ztíženém pracovním prostředí ani výjimky u osob se zdravotním 
postižením. 

Tabulka 1 ukazuje poměr mezi průměrnou měsíční mzdou a minimální 
mzdou. Přepočet průměrné mzdy na medián je proveden údajem OECD 
z roku 2010, a činil 85,2 %. Vzhledem k těžko dostupným informacím bylo 
toto procento použito i pro roky 2011-2015.  
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Tabulka 1: Poměr minimální měsíční mzdy k průměrné měsíční mzdě 

Rok 

Minimální 
měsíční 
hrubá 
mzda 

(MMM) 

(v Kč) 

Průměrná 
měsíční 

hrubá mzda 
(PMM) 

(v Kč)*) 

Medián 
(Me) 

(v Kč) 

Index 
MMM/PMM 

 

Index 

MMM/Me 

1991/únor 2 000 3 792     - 0,53 - 

1992 2 200 4 644  - 0,47 - 

1993 2 200 5 904 - 0,37 - 

1995 2 200 8 307 - 0,26 - 

1996 2 500 9 825 - 0,25 - 

1997 2 500 10 802 - 0,23 - 

1998 2 650 11 801 - 0,22 - 

1999/leden 3 250 12 797 - 0,25 - 

1999/červenec 3 600 12 797 - 0,28 - 

2000/leden 4 000 13 219 - 0,29 - 

2000/červenec 4 500 13 219 - 0,33 - 

2001 5 000 14 378 - 0,35 - 

2002 5 700 15 524 - 0,37 - 

2003 6 200 16 430 - 0,38 - 

2004 6 700 17 466 - 0,38 - 

2005 7 185 18 344 - 0,39 - 

2006/leden 7 570 19 546 - 0,39 - 

2006/červenec 7 955 19 546 - 0,41 - 

2007 8 000 20 957 - 0,38 - 

50 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

2008 8 000 22 592 - 0,35 - 

2009 8 000 23 344 - 0,33 - 

2010 8 000 23 864 20 407 0,34 0,39 

2011 8 000 24 455 20 836 0,33 0,38 

2012 8 000 25 067 21 357 0,32 0,37 

2013 srpen 8 500 25 035 21 330 0,32 0,40 

2014 8 500 25 219 21 487 0,34 0,40 

2015 9 200 26 287*   22 398 0,35  0,41 

2016 9 900 - - - - 

        Zdroj: MPSV a vlastní výpočet *) ČSÚ 2. čtvrtletí 2015 

Z tabulky 1 je patrné, že zvyšování minimální mzdy se neřídí žádným 
objektivním kritériem, je vždy rozhodnutím politickým, někdy konsensem 
sjednaným na tripartitě. Je-li údaj OECD z roku 2010 validní, pak minimální 
mzda dosahuje cca 40 % průměrné mzdy, o niž víme, že je silně 
nadhodnocená vysokopříjmovými skupinami zaměstnanců a že ji dosahuje jen 
malá část zaměstnanců v nízkopříjmové skupině. V důsledku tohoto zkreslení 
je zvyšování minimální mzdy vyšší než by odpovídalo skutečným potřebám 
a silně deformuje pracovní trh zejména v oblastech s vysokou 
nezaměstnaností, neboť v některých odvětvích a profesích zvyšuje cenu práce 
nad produktivní přínos zaměstnanců. Argumenty o vyplácení peněz „bokem“ 
nad nízkou minimální mzdou jsou v tomto případě pochybné a mohou 
se týkat jen zanedbatelného počtu případů u činností, které jsou pochybné 
ve své podstatě, nemají s legální podnikatelskou činností nic společného 
a jichž se jakákoliv legislativní opatření státu nijak nedotknou.   
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Tabulka 2: Vztah nejnižší úrovně zaručené mzdy k minimální mzdě 

Skupina 

Nejnižší úroveň zaručené 
mzdy 

dle skupin prací v roce 2015 

(v Kč za měsíc) 

Rozdíl 
k minimální 

hrubé mzdě (v 
Kč) 

Poměr k minimální 
hrubé mzdě 

 (v  %) 

1. 9 200 - - 

2. 10 200 1 000 112 

3. 11 200 2 000 122 

4. 12 400 3 200 135 

5. 13 700 4 500 149 

6. 15 100 5 900 164 

7. 16 700 7 500 182 

8. 18 400 9 200 200 

Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy 

Jak je vidět z tabulky 2, ani nejnižší úroveň zaručené mzdy se zřejmě neřídí 
žádnou matematickou logikou, v 8. skupině dosahuje 100 % nárůstu mzdy 
ve skupině první a je problematické, zda stanovení skupin s výjimkou 
té základní - první, ochraňující práci těch nejméně kvalifikovaných 
zaměstnanců, má vůbec nějaký význam. 

2.2 CENA PRÁCE 

Mzdové náklady patří mezi nejvyšší položky nákladů u většiny firem. 
Celkové zdanění práce (CZD) vyjadřuje poměr mezi čistou mzdou 
a celkovým nákladem zaměstnavatele. Tento ukazatel je všeobecně známý.   

K reálnému zdanění práce (RZP) zaměstnance dospějeme tak, že vypočítáme 
podíl daňových odvodů (DO), které jsou sráženy zaměstnanci spolu s částí 
odvodů zaměstnavatele k čisté mzdě (ČM), kterou zaměstnanec obdrží. 
Ukazatel RZP byl představen v článku SADOVSKÝ, Z., MATĚJKOVÁ, J.: 
Zdanění práce v České republice [29].  
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V Tabulce 3 jsou uvedeny příjmy zaměstnance, které jsou rozdělené do osmi 
skupin dle nejnižší zaručené mzdy platné od roku 2007 do roku 2012 a část 
roku 2013. Celkové a reálné zdanění práce je uvedeno od roku 2008 z důvodu 
změny v počítání daňového základu pro výpočet mzdy. Je zřejmé, že nejvyšší 
míra celkového zdanění postihuje vyšší skupiny prací.  

Tabulka 3: Celkové a reálné zdanění práce dle skupin prací v letech 2008-2012 
Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Průměrná 

mzda 
2012  prací 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 HM 8 000 8 900 9 800 10 800 12 000 13 200 14 600 16 100 25 101 

 PZ ZL 720 801 882 973 1080 1188 1314 1449 2259 

 PS ZL 2000 2225 2450 2700 3000 3300 3650 4025 6275 

 PZ ZC 360 401 441 486 540 594 657 725 1130 

 PS ZC 520 579 637 703 780 858 949 1047 1632 

 SHM 10 720 11 926 13 132 14 472 16 080 17 688 19 564 21 574 33 635 

 ZDP 10 800 12 000 13 200 14 500 16 100 17 700 19 600 21 600 21 600 

 DPS 1 620 1 800 1 980 2 175 2 415 2 655 2 940 3 240 3 240 

 DPO=DZP1 0 0 0 105 345 585 870 1 170 1 170 

 ČM 7 119 7 921 8 722 9 506 10 335 11 163 12 124 13 159 21 170 

 DO 3 600 4 005 4 410 4 967 5 745 6 525 7 440 8 415 12 465 

 CZD v % 33,59 33,58 33,58 34,31 35,73 36,89 38,03 39,01 37,06 

 RZP v % 50,57 50,56 50,56 52,25 55,59 58,45 61,37 63,95 58,88 

 Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy (Sadovský, Matějková 2015) 

Legenda: 

PZ ZL = zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem  

ZDP = základ pro daň z příjmů 

PZ ZC = zdravotní pojištění srážené zaměstnanci   

HM = hrubá mzda 
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PS ZL = sociální pojištění placené zaměstnavatelem   

DPS = daň před slevou 

PS ZC = sociální pojištění srážené zaměstnanci   

DZP = daň z příjmů 

SHM = superhrubá mzda      

DPO = daň po slevě 

DO = celková odvodová povinnost     

ČM = čistá mzda  

CZD = celkové zdanění      

RZP = reálné zdanění práce 

V následující Tabulce 4 jsou uvedeny příjmy zaměstnance, které jsou 
rozdělené do osmi skupin dle nejnižší zaručené mzdy platné v letech 2013 
a 2014.  

54 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

Tabulka 4: Celkové a reálné zdanění práce dle skupin prací v letech 2013-2014 
Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Průměrná mzda 

prací 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2013 2014 

HM 8 500 9 400 10 400 11 400 12 600 13 900 15 400 17 000 25 035 25 219 

PZ ZL 765 846 936 1027 1134 1251 1386 1530 2253 2270 

PS ZL 2125 2350 2600 2850 3150 3475 3850 4250 6259 6305 

PZ ZC 383 423 468 513 567 626 693 765 1127 1135 

PS ZC 553 611 676 742 819 904 1001 1105 1627 1639 

SHM 11 390 12 596 13 936 15 276 16 884 18 626 20 636 22 780 33 547 33 793 

ZDP 11 400 12 600 14 000 15 300 16 900 18 700 20 700 22 800 22 800 22 800 

DPS 1 710 1 890 2 100 2 295 2 535 2 805 3 105 3 420 3 420 3 420 

DPO=DZP1 0 0 30 225 465 735 1 035 1 350 1 350 1 350 

ČM 7 564 8 366 9 226 9 920 10 749 11 636 12 671 13 780 20 931 21 095 

DO 3 825 4 230 4 710 5 357 6 135 6 990 7 965 9 000 12 616 12 699 

CZD v  % 33,59 33,58 33,80 35,06 36,34 37,53 38,60 39,51 37,61 37,58 

RZP v % 50,57 50,56 51,05 54,00 57,08 60,07 62,86 65,31 60,27 60,20 

Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy (Sadovský, Matějková 2015) 

Tabulka 5 počítá s příjmy zaměstnance, které jsou rozdělené do osmi skupin 
dle nejnižší zaručené mzdy roku 2015 a Tabulka 6 roku 2016.  
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Tabulka 5: Celkové a reálné zdanění práce dle skupin prací v roce 2015 
Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc Průměrná 

mzda prací 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

HM 9 200 10 200 11 200 12 400 13 700 15 100 16 700 18 400 25 219 

PZ ZL 828 918 1008 1117 1233 1359 1503 1656 2270 

PS ZL 2300 2550 2800 3100 3425 3775 4175 4600 6305 

PZ ZC 414 459 504 558 617 680 752 828 1135 

PS ZC 598 663 728 807 891 982 1086 1196 1639 

SHM 12 328 13 668 15 008 16 616 18 358 20 234 22 378 24 656 33 793 

ZDP 12 400 13 700 15 100 16 700 18 400 20 300 22 400 24 700 24 700 

DPS 1 860 2 055 2 265 2 505 2 760 3 045 3 360 3 705 3 705 

DPO=DZP1 0 0 195 435 690 975 1 290 1 635 1 635 

ČM 8 187 9 078 9 773 10 600 11 503 12 464 13 573 14 741 20 810 

DO 4 140 4 590 5 235 6 017 6 855 7 770 8 805 9 915 12 984 

CZD v % 33,59 33,58 34,88 36,21 37,34 38,40 39,35 40,21 38,42 

RZP v % 50,57 50,56 53,57 56,76 59,59 62,34 64,87 67,26 62,39 

Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy (Sadovský, Matějková 2015) 
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Tabulka 6: Celkové a reálné zdanění práce dle skupin prací v roce 2016 
Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc 

prací 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

HM 9 900 10 900 12 100 13 300 14 700 16 200 17 900 19 800 

PZ ZL 891 981 1089 1198 1323 1458 1611 1782 

PS ZL 2475 2725 3025 3325 3675 4050 4475 4950 

PZ ZC 446 491 545 599 662 729 806 891 

PS ZC 644 709 787 866 956 1053 1164 1287 

SHM 13 266 14 606 16 214 17 822 19 698 21 708 23 986 26 532 

ZDP 13 300 14 700 16 300 17 900 19 700 21 800 24 000 26 600 

DPS 1 995 2 205 2 445 2 685 2 955 3 270 3 600 3 990 

DPO=DZP1 0 135 375 615 885 1 200 1 530 1 920 

ČM 8 810 9 566 10 394 11 221 12 198 13 218 14 401 15 702 

DO 4 455 5 040 5 820 6 602 7 500 8 490 9 585 10 830 

CZD v % 33,59 34,51 35,89 37,04 38,07 39,11 39,96 40,82 

RZP v % 50,57 52,69 55,99 58,84 61,49 64,23 66,56 68,97 

 Zdroj: vlastní výpočet dle platné legislativy (Sadovský, Matějková 2015) 

Z výsledků Tabulek 3 až 6 je patrné, že nejvyšší míra celkového zdanění 
se u vyšší skupiny prací v průběhu let stále zvyšuje. Do roku 2015 se daňové 
a odvodové zatížení u průměrné mzdy dá přirovnat cca k 6 skupině prací, 
pro 7 a 8 je reálné zdanění ještě vyšší.  

Ukazatel RZP má vyšší pro zaměstnavatele i odbornou veřejnost zajímavější 
vypovídací schopnost než ukazatel CZD. Reálné zdanění práce zaměstnanců 
dosahující téměř 70 % je příliš vysoké a nepodporuje růst zaměstnanosti.  
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3 VÝSLEDKY 
Dle údajů OECD [25] za rok 2010 dosahuje v Česku medián 
85,2 % průměrné mzdy. Medián mezd tak odpovídá přibližně měsíční hrubé 
mzdě ve výši 20 407 Kč. Čím větší rozdíl mezi průměrnou mzdou 
a mediánem, tím vyšší mzdová nerovnost v zemi existuje. Podle uvedeného 
zdroje spodních 10 % obyvatel dosahuje 49,3 % průměrné mzdy. V Česku 
patří mezi deset procent nejlépe vydělávajících občanů zaměstnanci 
s měsíčním příjmem nad 1,531násobek průměrné mzdy. Tuto podmínku 
splňují všichni zaměstnanci s měsíčním hrubým příjmem nad 36 669 Kč. 

Naproti tomu zaměstnanci s měsíční mzdou pod úrovní 0,493násobku 
průměrné mzdy patří mezi deset procent nejhůře ohodnocených zaměstnanců. 
Finanční hranice je 11 808 Kč. 

Průměrný nebo vyšší plat má zhruba třetina lidí pracujících v Česku. Průměr 
je zkreslen extrémně vysokými příjmy malé skupiny lidí. Převažující většina 
zaměstnanců dosahuje příjmů dva až tři tisíce pod průměrnou mzdou. V reálu 
nejvíce rostou příjmy vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, zatímco mzdy 
nejhůře hodnocených zaměstnanců s výjimkou posledních úprav rostly 
výrazně pomaleji. Dochází k situaci, že v Česku se příjmové nůžky 
v posledních letech rok od roku více rozevírají.  

Je otázkou, zda je vůbec v tržním hospodářství objektivně nutný institut 
minimální mzdy.  

Je-li cílem zákonem stanovené minimální mzdy ochrana těch nejnižších 
příjmových skupin zaměstnanců, potom není zřejmé, proč je nutné chránit 
vyšší příjmové skupiny, které evidentně v praxi ochranu nepotřebují 
a u podnikatelských subjektů nemají význam. Ze statistik je zřejmé, že růsty 
platů nepodnikatelské sféry jsou dlouhodobě o něco vyšší.  

Podle našeho názoru je stanovení minimální mzdy ve sféře podnikání, snad 
kromě 1. skupiny prací, tedy opravdu té základní minimální mzdy, zbytečné 
a jen zkresluje a zamlžuje rozdíly mezi růstem platů ve veřejné správě a sféře 
subjektů, které přispívají do státního rozpočtu.  

Kromě toho má minimální mzda vliv na náklady práce. Ze statistik vyplývá, 
že v cca 6 zemích, které nemají stanovenu minimální mzdu, je nejmenší 
nezaměstnanost [31]. 
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Druhým problémem je stanovení výše minimální mzdy a jejího růstu. 
Z tabulky 1 je zřejmé, že zvyšování minimální mzdy bylo vždy především 
politickým rozhodnutím bez reálného ekonomického podkladu. Argumentace 
průměrnou měsíční mzdou je velmi problematická, jak jsme již uvedli 
v předchozí části, silně ovlivněná vysoce nadstandardními platy a odměnami 
malé skupiny „zaměstnanců“. 

 Ze statistických dat, shromažďovaných oficiálním výkaznictvím, nelze 
medián spolehlivě zjistit, zůstává nám tedy jediný ukazatel, kterým je právě 
nepřesná průměrná hrubá mzda. 

Kromě již zmíněného ukazatele reálného a celkového zdanění práce 
představeného v kapitole 2.2 se v praxi využívá celá řada ukazatelů měřících 
zdanění práce z makro i mikroekonomického pohledu. Jedná se například 
o měření implicitních sazeb na práci podle Evropské komise ITR L, daňové 
zatížení faktoru práce, celkové zatížení práce, atd.  

Jourmad (2001) popisuje, že podle modelů Evropské komise vyvolává pokles 
zdanění práce o 1 % HDP v dlouhodobém růstu zaměstnanost o 0,97 %. Další 
pohled je z mikroekonomického pohledu, kde jde o ekonomické metody 
na náhodných souborech domácností, jsou to ekonometrické metody 
na náhodných výběrových souborech (WFTC –IFS), dále metody vytvořené 
na základě úplných dat o příjemcích sociálních dávek (VUPSV) a metody 
tvorby mikrosimulačních modelů postavených na datech ze statistických 
zjišťování (Jan Pavel, Daniel Münich; EUROMOD) [28] 

Z celé řady ukazatelů je v následujícím textu představen ukazatel implicitní 
sazby z práce, který je vhodný pro porovnání zdanění mezi státy, kdy lze dle 
vývoje v letech zhodnotit distorzi v dané zemi. 

Tato klasifikace byla vyvinuta EUROSTATEM. Každý rok je vydána 
v publikaci „Taxation trends in the European Union. Metodologie výpočtu 
je založena na Evropském systému národních účtů ESA95. Informace 
o daňových příjmech jsou získávány od ministerstev financí členských zemí 
EU28. Dle Taxation trends in the European Union 2014 jsou porovnávána 
data  z hlediska implicitních sazeb v letech 2000-2012.  

Vzhledem k tomu, že v České republice je dle českého zákona poměrně široká 
základna pro osobní důchodovou daň, nastává metodický problém užití tohoto 
ukazatele. Touto problematikou se zabývá Vítek (2008). 
 

59 



ACTA STING 

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Institut minimální mzdy má nejen v České republice nesmiřitelné zastánce 
i odpůrce. Obě strany používají pro svou argumentaci celou řadu 
kvalifikovaných studií s opačnými závěry [26]. 

Příznivci: 

 snižování chudoby nízkopříjmových skupin, 

 snižování nerovnosti příjmů, 

 odstraňování nekalé konkurence firem zneužíváním levné pracovní 
síly, 

 zaručená minimální mzda je motivací pro nízkopříjmové skupiny 
zaměstnanců a zárukou faktu, že se vyplatí pracovat.  

Odpůrci: 

 institut minimální mzdy je hrubý zásah státu do volného trhu, 

 deformuje možnosti volby vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, 

 způsobuje tržní neefektivity, vede k poklesu zaměstnanosti. 
 

Dalším problémem je rozdílnost vlivu existence institutu minimální mzdy 
například mezi Prahou (zde existence minimální mzdy nemusí působit 
problémy) jako extrémem na straně jedné a okresy s nejvyšší 
nezaměstnaností.  

Z naší analýzy vyplynuly tyto alternativní návrhy: 

Alternativa A - zcela zrušit institut minimální zaručené mzdy pro 
podnikatelskou sféru. 

Alternativa B - institut minimální mzdy ponechat 

 v podnikatelské sféře jen pro první skupinu prací, ve sféře veřejné 
správy podle tabulek, 

 minimální mzdu stanovit vždy ve výši maximálně 0,3 průměrné mzdy, 

 místo zvyšování minimální mzdy upravit sociální dávky v hmotné 
nouzi tak, aby jejich výše motivovala k zapojení do pracovního 
procesu. 
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Očekávané přínosy: 
 snížení nezaměstnanosti,  

 snížení nákladů práce, 

 odstranění deformací trhu práce, 

 objektivizace reálného poměru mezi rozdílností platů ve veřejné sféře 
a mzdami ve sféře podnikatelské. 

Nezanedbatelným přínosem tohoto řešení by byl objektivní ukazatel 
rozdílnosti platů a mezd ve státní a soukromé sféře, který by mohl být velmi 
zajímavý při rozhodovacím procesu zvyšování minimální mzdy 
pro zaměstnance, placené ze státního rozpočtu. 

Cena práce v České republice je i podle standardně užívané metodiky díky 
vysokému zdanění (CZD), jedna z nejvyšších [32]. Naše výpočty reálné ceny 
práce (RZP) považujeme za významnější a lépe vystihující reálnou situaci. 
Celkové daňové odvody zaměstnavatele i zaměstnance (tedy daně a pojištění) 
neúměrně zvyšují náklady práce.  

Jediné, byť i politicky obtížně realizovatelné, řešení je snížit náklady státu 
na výdajové straně a snížit daňové zatížení u zaměstnavatelů a zaměstnanců, 
zejména v části odvodů na pojistné. 

Nesporným přínosem snížení nákladů práce by byl i vyšší zájem zahraničních 
firem o působení na českém pracovním trhu. 
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VYKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ OSVČ 

REPORTING SELF-EMPLOYMENT INCOME 
 

Alena Vančurová, Stanislav Klazar 
 

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na rozbor vykazovaných hrubých 
disponibilních příjmů samo zaměstnaných, resp. osob samostatně výdělečně 
činných v České republice, a to na základě dat získaných z databáze daňových 
přiznání k dani z příjmů fyzických osob od Ministerstva financí České 
republiky (ADIS). 
 
Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob, základ daně, osoby samostatně 
výdělečně činné, zaměstnanci. 
 
Abstract: This paper focuses on the analysis of the reported gross disposable 
income of self-employed people in the Czech Republic on the basis of data 
obtained from a database of personal income tax of the Czech Ministry 
of Finance (ADIS). 
 
Keywords: personal income tax, tax base, self-employed persons, employees. 
 
JEL klasifikace: H24 

1 ÚVOD 
Odvodové zatížení osob samostatně výdělečně činných v porovnání 
se zaměstnanci je už řadu let (s kulminací od roku 2008) „věčným“ tématem 
odborných, politických i laických diskusí v ČR.  

Detailní poznání příjmových poměrů a z nich odvozených daňových zatížení 
různých skupiny poplatníků je velmi aktuální téma a je na něj zaměřena nejen 
pozornost ekonomů, tak politiků i široké veřejnosti. Volební programy 
akcentují daňovou spravedlnost a naznačují úpravy, kterými by jí chtěly 
dosáhnout. Například volební program strany ANO (ANO 2013) explicitně 
uvádí, že: „Veškeré zásahy do daňové soustavy musí být promyšlené…”, dále 
předpokládá… „Další zjednodušení daňových pravidel v podobě paušalizace 
vybraných položek, jejichž správa je nákladnější (na straně daňových 

Přehledová stať 
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poplatníků i kontrolujících správců daně) než efekt z výběru (např. cestovní 
náhrady, zaměstnanecké benefity apod.).” Obdobně hovoří i program ČSSD 
(ČSSD 2013), kdy plánuje, že: „Spravedlivě rozdělíme daňové břemeno. 
Odstraníme superhrubou mzdu a vrátíme se k hrubé mzdě, která je obvyklá 
v zemích Evropské unie. Zajistíme stabilitu a předvídatelnost daňového 
systému.“ Lze konstatovat, že výše uvedených cílů není možné dosáhnout bez 
precizní znalosti skutečného daňového zatížení (incidence) na co nejnižší 
úrovni, nejlépe až na úrovni jednotlivých subjektů daní. To ale není možné 
bez věrohodných informací o disponibilních příjmech velkých sociálních 
skupin. Právě podnikatelé jsou skupinou, pro kterou se v současné době 
nepublikují statistická data v potřebné struktuře. 

Ambicí tohoto článku není formulovat závěry o tom, zda vzrůstá distorze 
mezi zdanění závislé a samostatné činnosti v ČR, ale vytvoření podmínek 
pro přesnější a zasvěcenější diskusi na dané téma prostřednictvím solidního 
zhodnocení vykazovaných hrubých disponibilních příjmů osob samostatně 
výdělečně činných. Zásadním problémem při hodnocení příjmů osob 
samostatně výdělečně činných je nedostatek dostatečně věrohodných 
statistických dat, neboť výběrová šetření příjmů se opírají o jen stěží 
ověřitelné informace od jednotlivých osob. 

Oficiální údaje uvedené v daňových přiznáních (v České republice v rámci 
ADIS) tak představují jediný dostupný zdroj informací zahrnující téměř úplný 
soubor osob s tímto druhem příjmů. Za hrubý disponibilní příjem 
je v příspěvku vzhledem k použitému zdroji dat považován základ daně 
z příjmů fyzických osob, resp. dílčí základ daně z příjmů ze samostatné 
činnosti. Provedená měření vycházejí z databáze daňových přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2012. 

2 VYMEZENÍ OKRUHU ZKOUMANÝCH OSOB 
Za zdaňovací období kalendářního roku 2012 bylo podáno celkem 1 915 398 
daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, z nich v 1 112 986 byla 
uvedená nenulová hodnota dílčího základu daně z příjmů ze samostatné 
činnosti, což představuje necelých 53 % daňových přiznání. (Nejvíce 
zastoupeným dílčím základem je dílčí základ daně příjmů ze závislé činnosti, 
který má nenulový 57,64 % osob podávajících daňové přiznání. Pro analýzu 
bylo třeba vyčlenit osoby, u kterých lze předpokládat, že jejich hlavním 
zdrojem příjmů je samostatná činnost. K tomu byl vytvořen model, jehož 
základem bylo vyloučení osob, které pobírají důchod z důchodového 
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zabezpečení, studentů a dále osob, které mají příjmy ze závislé činnosti vyšší 
než 100 000 Kč.1 Takto abstrahované osoby jsou dále nazývány čisté osoby 
samostatně výdělečně činné. Těch v použitém souboru bylo 654 946, tedy jde 
o zhruba třetinu osob podávacích daňové přiznání a skoro 59 % osob, které 
v daňovém přiznání vykazují příjmy ze samostatné činnosti. 

Na dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti připadá v souboru 
daňových přiznání cca 12 % základů daně, po vyloučení pojistné hrazeného 
zaměstnavatelem z dílčího základu daně příjmů ze závislé činnosti je to 15 %, 
jak je shrnuto v následující tabulce. Tabulka kromě dat z daňových přiznání 
do příjmů ze závislé činnosti ještě konsolidovaně zahrnuje příjmy z databáze 
vyměřovacích základů na důchodové pojištění zaměstnanců spravované 
MPSV (StatMinVZ 2012). 

Tabulka 4 rozdělení základů daně z příjmů fyzických osob do dílčích základů 
daně 

Dílčí základy (základy daně) V mld. 
Kč  

Podíl DZD 
na ZD  

Podíl DZD na ZD bez 
pojistného zaměstnavatele  

Dílčí základ daně z příjmů ze závislé 
činnosti (superhrubá mzda) 

1 421 88% 112% 

Dílčí základ daně z příjmů „mimo závislou 
činnost“ 

188 12% 15% 

Z toho příjmy ze samostatné činnosti 146 9% 11% 

Z toho příjmy z kapitálového majetku, 
z nájmu, ostatní 

42 3% 3% 

Zdroj: ADIS 2012. StatMinVZ 2012. 

3 ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ ČISTÝCH OSOB SAMOSTATNĚ 
VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH 

Rozdělení příjmů čistých osob samostatně výdělečně činných vzhledem 
k používaným datům nemohlo být převedeno do standardního decilového 
tvaru, protože použitá data to neumožňovala, a tak byla analýza prováděna 
podle pásem základu daně, resp. dílčího základu daně příjmů ze samostatné 
činnosti, pásma ale nejsou stejně široká. 

Data jsou shrnuta do následující tabulky: 

1 Podrobněji k definici a postupu odvození viz Vančurová, Mazouch, Klazar (2015). 
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Tabulka 5 rozdělení dílčích základů daně ze samostatné činnosti a základů daně 
čistých osob samostatně výdělečně činných v pásmech podle velikosti 
pásma dle dílčího základu 
daně příjmů ze samostatné 
činnosti, horní limit, včetně 

četnost podíl 
na celkové 
četnosti 

suma dílčích základů 
daně ze samostatné 
činnosti v Kč  

suma dílčích 
základů daně 
v Kč  

podíl dílčích základů daně 
ze samostatné činnosti 
na základu daně 

do 18 000  88 459 13% -6 732 438 610 3 292 268 662 NA 

18 – 40 000  62 865 9% 1 837 661 593 3 031 410 094 61% 

do 55 000  64 670 10% 3 267 670 044 4 207 381 377 78% 

do 78 000  48 136 7% 3 325 878 562 3 869 973 571 86% 

do 100 000  54 482 8% 4 842 264 862 5 432 759 125 89% 

do 113 000  29 898 5% 3 181 994 116 3 463 289 254 92% 

do 150 822  95 689 14% 12 785 493 591 13 533 220 506 94% 

do 194 000  86 671 13% 14 620 302 924 15 220 087 723 96% 

do 301 644  65 699 10% 15 676 441 234 16 326 392 150 96% 

více…  67 606 10% 55 711 133 659 57 277 492 832 97% 

celkem 664 175 100%    

Poznámka: NA značí nedostupný údaj 

Zdroj: ADIS 2012 

Tabulka dostatečně ilustruje rozdílnou velikost pásem podle dílčího základu 
daně příjmů ze samostatné činnosti. Tento nedostatek se částečně pokouší 
eliminovat následující graf, který četnost relativizuje na 1 Kč dílčího základu 
daně. 

Graf 1 Přepočtený výskyt osob v daných pásmech. 

 
Poznámka: Interpretace uvedených údajů může být následující – osoby 
nejčastěji vykazují své dílčí daňové základy z příjmů ze samostatné činnosti 
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v intervalu 40 až 55 tisíc Kč ročně, kdy na každou korunu tohoto intervalu 
v průměru připadají více než 4 daňová přiznání, přičemž v ostatních pásmech 
je to významně méně.  

Zajímavý nárůst vykazovaní je také v pásmu do 150 822 Kč, viz text dále. 
Minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění (v tabulce mVZdp) byl 
v roce 2012 určen jako 12*0,5*0,5*25137 Kč, tedy 74 411 Kč. Tomu 
odpovídá situace, kdy dílčí základ daně byl vykázán ve výši 150 822 Kč.    

Zdroj: ADIS 2012. 

Dvě pásma v předchozím grafu a tabulce se zdají být až příliš nestandardní, 
v tabulce jsou vyznačena stínováním. První 150 822 Kč odpovídá hranici 
dílčího základu daně, při které osoba dosáhne minimálního vyměřovacího 
základu na důchodové pojištění osob samostatně výdělečných vykonávajících 
hlavní činnost. Díky omezení modelu lze předpokládat, čisté osoby 
samostatně výdělečně činné hlavní činnost vykonávají. Dílčí základ daně 
do této hranice má 67 % čistých osob samostatně výdělečně činných. 

Druhá hranice pásma je právě ve dvojnásobné výši, což odpovídá 
minimálnímu vyměřovacímu základu pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění, tj. 301 644 Kč. Obě tyto hranice pásem jsou odvozeny 
z minimálních vyměřovacích základů platných pro rozhodné období 
kalendářního roku 2012. Do hranice dílčího základu daně čistých osob 
samostatně výdělečně činných na veřejné zdravotní pojištění se za rok 2012 
„vešlo“ 90 % těchto osob. 

Nelze pominout, že právě osoby samostatně výdělečně činné patří k těm, 
které mívají základ daně z příjmů fyzických osob rozprostřen mezi více 
dílčích základů daně, často se u nich souběžně vyskytují jak příjmy ze závislé 
činnosti (při omezeních modelu však jsou zahrnuty jen osoby, u kterých výše 
hrubé mzdy nepřekročila 100 000 Kč), tak i výnosy z majetku zdaňované 
ve zbývajících třech dílčích základech daně. Proto následuje graf, který 
pro jednotlivá pásma ukazuje váhu dílčího základu daně příjmů ze samostatné 
činnosti na celkovém základu daně. 
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Graf 2 podíl dílčího základu daně příjmů ze samostatné činnosti na celkovém 
základu daně čistých osob samostatně výdělečně činných podle pásem dílčího 
základu daně příjmů ze samostatné činnosti 

 
Poznámka: ř37 ku ř. 42 značí podíl dílčího základu daně z příjmů 
ze samostatné činnosti na celkovém základu daně u skupiny čistých osob 
samostatně výdělečně činných. 

Zdroj: ADIS 2012. 

Grafem lze ilustrovat, že se vzrůstajícím dílčím základem daně příjmů 
ze samostatné činnosti výrazně roste podíl tohoto dílčího základu daně 
na celkovém základu daně. 

Ačkoli zpracovávaná data neumožnila vytvořit standardní decilové rozdělení 
příjmů čistých osob samostatně výdělečně činných, následující tabulka uvádí 
alespoň několik charakteristik, které by měly toto rozdělení přiblížit. 

Tabulka 6 některé kvantilové charakteristiky dílčích základů daně 
ze samostatné činnosti a základů daně čistých osob samostatně výdělečně 
činných 

 

dílčí základ daně příjmů 
ze samostatné činnosti v Kč základ daně v Kč 

1. decil 13 515                     18 507     
1. kvartil 44 775                     56 556     
polovina 105 859                   119 142     
poslední kvartil 177 690                   186 296     
poslední decil 305 832                   327 972     
průměr 163 385                   189 189     

Zdroj: ADIS 2012. 
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Za předpokladu, že disponibilní příjem osoby bude považován za rovný 
základu daně, pak minimálně čisté osoby samostatně výdělečně činné 
v prvním decilu negenerují dostatečný příjem ani na úhradu sociálního 
pojistného. I při abstrakci od nezdanitelných částek základu daně a slev 
na dani s výjimkou základní slevy na poplatníka minimálně polovina čistých 
osob samostatně výdělečně činných neplatila za rok 2012 žádnou daň z příjmů 
fyzických osob. 

Zajímavé mohou být četnosti čistých osob samostatně výdělečně činných 
dosahujících některých formálních hranic významných pro parametry 
příjmové a výdajové strany veřejných rozpočtů. Následující tabulka některé 
z nich uvádí. Vzhledem ke struktuře dat uvedené hodnoty se zvoleným 
parametrům jen přibližují. 

Tabulka 7 četnost čistých osob samostatně výdělečně činných majících základ 
daně pod hranicí zvolených parametrů 

pojmenování hodnota v Kč relativní četnost 

(12x) životní minimum 40 920 23,9 % 

(12x) minimální mzda 100 000 47,1 % 

(12x) průměrná mzda 300 000 91,6 % 

dvojnásobek (12x) průměrné mzdy 600 000 98,1 % 

hranice pro solidární zvýšení daně 1 200 000 99 % 

maximální vyměřovací základ 2 400 000 99 % 

Poznámka: Životní minimum bylo použito v úrovni pro jednotlivce 
v jednočlenné domácnosti jako minimální společensky uznaná hranice 
peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. 
Kalkulace viz http://www.mpsv.cz/cs/11852 

Zdroj: ADIS 2012, MPSV 2012. 

Ačkoli životní minimum osob samostatně výdělečných se stanoví jinak, 
je zarážející, že skoro čtvrtina čistých osob samostatně výdělečně činných 
vykazuje nižší základ daně než je tato hodnota. I když minimální mzda 
je čistě administrativní hodnota, je s podivem, že pod její úrovní je skoro 
polovina čistých osob samostatně výdělečně činných. Z druhé strany základy 
daně tak vysoké, že osoby narazí na solidární zvýšení daně a maximální 
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vyměřovací základ pojistného na důchodové pojištění se týká jen necelého 
procenta čistých osob samostatně výdělečně činných. 

4 ZÁVĚRY 
Pokud základy daně čistých osob samostatně výdělečně činných budou 
považovány za nejvěrohodnější aproximaci hrubých disponibilních příjmů 
těchto osob, lze je považovat za velmi nízké, což lze jen stěží interpretovat 
v zemi, ve které podíl samozaměstnaných na 1 000 obyvatel dosahuje jedné 
z nejvyšších hodnot v Evropě (a to máme nízký podíl samostatně 
hospodařících rolníků). 

Z provedené analýzy lze vyvodit i některá doporučení pro daňovou politiku. 

Konstrukce daně z příjmů fyzických osob je přizpůsobována příjmům 
ze závislé činnosti, je to pochopitelné, ale jen čistých osob samostatně 
výdělečně činných je přes 600 000, proto není možné od této sociální skupiny 
při změnách konstrukce daně z příjmů fyzických osob abstrahovat. Dosavadní 
praxe (např. konstrukce základu pro výpočet solidárního zvýšení daně) 
vytváří nechtěné distorze. 

Při testování navrhovaných změn je třeba hledat nejen modelově přijatelné 
řešení, ale soustředit se na dopad na velké skupiny poplatníků simulováním 
dopadu na bázi dat z daňových přiznání za uplynulá zdaňovací období. Kdyby 
například zrušení zdaňování superhrubé mzdy (jak je uvedeno ve vládním 
prohlášení i v koaliční smlouvě) doprovázelo zvýšení nominální sazby daně 
z příjmů fyzických osob na 20 %, nedotklo by se to více než poloviny čistých 
osob samostatně výdělečně činných, protože by i nadále jejich částka daně 
byla nulová. Stejně tak diskutované zvýšení parametru pro výpočet 
vyměřovacího základu sociálního pojistného např. z 50 % na 60 % 
by pro většinu čistých osob samostatně výdělečně činných nebylo spojeno 
se zvýšenou částkou pojistného, i nadále by platily pojistné z minimálních 
vyměřovacích základů. 

AFILACE 
Příspěvek je zpracován jako jeden z výstupů v rámci řešení výzkumného 
projektu, podporovaného institucionální podporou IP 100040.   
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USING OF VARIANT OPTIMIZATION METHODS FOR 
DETERMINATION OF RATIONAL TAXATION AMOUNT 

 
Ludmila Verovska, Alexey Leontyev 

 
Abstract: In this thesis the model for optimization of taxation drawn up on the 
basis of forming relative single indexes is offered, based on the choice of the 
best taxation scheme, using pre-calculated variants with systematically 
changing elements.  The concept of optimal (comfort) value of fairness and 
efficiency is formulated in tax policy. Solution of problem of tax policy 
system’s requirements noncompliance with optimization method of successive 
concessions is described. 
 
Keywords: taxes, tax policy, the optimization of the tax system, 
the effectiveness of the tax system, fairness of the tax system.  
 
JEL Classification: H21 

1 INTRODUCTION 
The problem of a balanced taxation policy has been studied by scientists 
of different economic systems over the centuries. Despite the abundance 
of such studies, the question of social justice and a balanced, efficient taxation 
policy remains relevant to this day. 

The goal of research is to define the term “balanced taxation policy”, to assess 
the current practice of the social tax collection in Latvia in terms of balance, 
and to develop methodological guidelines for the formation of a socially 
effective model of taxation.  

The object of research is the tax system of Latvia.  

To achieve the set goal the following tasks need to be solved: 

 to examine the theoretical approaches to the formation of a balanced 
and effective taxation policy; 

 to assess the operational practice of the social security tax collection in 
Latvia;  

Přehledová stať 
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 to identify and substantiate the ways of implementing a balanced 
model of taxation. 

For the purposes of the research the methods of analysis, synthesis, 
comparison, logical generalization, regression and mathematical models were 
applied. 

Let’s introduce the value of optimal (comfort) value of fairness and efficiency 
compatibility in tax policy (FEC). Tax policy’s value has to determined taking 
into account basic relations of these criteria with the appropriate taxes. 

For this purpose, it is useful to develop the method that would allow rationally 
and reasonably to choose FEC, which will maintain at the required level 
economic policy of the state and comfort taxation for individuals and legal 
persons. 

As it follows from the theoretical research, the taxation policy is a tool of 
economic management and the regulatory instrument of market negative 
developments. However, as practice shows, the philosophy of the taxation 
policy resident in legislators has a different character: all taxes, without 
exception, are considered to be the budget revenues, while other functions of 
taxes, such as the promotion of innovation in the economy, social income 
adjustment, and social responsibility, are irrelevant or secondary. 

According to the author, this occurs for several reasons: 

 the taxation system falls behind the changes in the economy; 

 changes in the taxation system do not feature systematic character and 
flexibility, and are unilateral: the sole purpose of legislators is to 
replenish the budget; 

 inefficient tax administration in terms of optimization of tax revenues 
and control makes it necessary to increase taxes collected from law 
abiding taxpayers, and change tax rates. 

These reasons have contributed to some negative phenomena observed in 
today’s Latvia: hidden employment, a significant gap between the official and 
real income growth, the growing amount of money savings in extra bank 
circulation, reduction of tax collection and increase of the budget arrears, the 
outflow of labor force abroad, the confrontation within the society, the poor 
quality of public health. Under these conditions, the formation of socially 
effective taxation system in Latvia is becoming particularly important. 
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The fundamental principles for the formation of a taxation model have been 
established by scientific researchers and practitioners. These include: the need 
for a consistent and stable taxation system that encourages economic 
development; a differentiated approach to the tax burden, taking into account 
the social dimension of taxation; an effective system of tax control. These 
principles are enshrined in the regulations of most European countries and are 
not disputed in the scientific community. 

The model of a balanced taxation policy involves the synthesis of efficiency 
and justice2.  Justice assumes that the payment of taxes should be linked to the 
size of the obtained public good and the ability to bear the financial burden3.  
According to some economists, the more justified the system of taxation is, 
the less effective it is4.   

One may disagree to this opinion, because a justified system of taxation 
encourages more productive labor and thus contributes to the economic 
growth.  

The analysis of income taxation imposed on the population of Latvia and its 
evaluation in terms of balance led to the following conclusions: 

The income tax imposed on the population features an unstable trend (Table 
1). In 2010 and 2011 there was a significant decline in the growth of income 
tax and social security payments. This was due to the effects of the crisis in 
the economy. In 2012, the situation somewhat improved. The social payments 
compared to the personal income tax had grown slightly. In 2013 compared 
with 2003, the growth of personal income tax amounted to 76.62%, and the 
increase of social payments - 146.32% (Table 1). 

Table 1. Increase in performance with respect to 2003, in %5 

Year 
Average 
monthly wage 
(gross) 

Economically active 
population (15-64 
years) 

Personal 
income tax 

Social 
security tax 

2003 0.00 0.00 0.00 0.00 
2004 9.49 -0.08 22.92 16.66 
2005 27.74 -1.36 34.18 31.81 
2006 56.93 0.49 63.69 69.21 
2007 106.57 1.81 84.94 12374 

2 N.Gregory Mankiw.Principles of Economics, 4th edition: St. Petersburgh: Piter, 2012, p.273. 
3 ibid, p.273 
4 ibid, p.272 
5 Central Statistical Bureau of Latvia; http://www.csb.gov.lv/  
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2008 148.91 3.15 114.08 163.33 
2009 139.05 0.49 94.96 195.08 
2010 131.02 -2.80 66.33 102.37 
2011 140.88 -5.33 34.35 118.74 
2012 150.00 -5.38 72.92 141.06 
2013 161.31 -7.29 76.62 146.32 

Source: Own 

Unsustainable growth in tax revenues occurs against the background of 
relatively stable growth of average wages and population size decline. The 
correlation analysis results are reported in Table 2. 

Table 2. Correlation coefficients 

Average monthly 
wage (gross) 

Economically active 
population  

(15-64 years) 

Average monthly 
wage (gross) 

Average monthly 
wage (gross) 

Personal income 
tax Personal income tax Social security tax Social security tax 

0,767 0,184 0,932 -0,133 

Source: Own 

The analysis showed a weak correlation between the number of economically 
active population and social tax revenues. The main reasons for this are as 
follows: 

 The principle of universal incidence of taxation is violated. 
Entrepreneurs, who own businesses and at the same time manage 
them, do not pay themselves wages. Under the current tax system it is 
more profitable to pay themselves dividends instead. Total dividends 
accrue 15% income tax and the dividends that have been paid – 10%, 
in total - 25%. The social tax rates are 10.50% of wages paid by 
employees and 23.59% are paid by employers. The total rate is 
34.09%. In accordance with the law, the fees of journalists, artists, 
lawyers, etc. are not subject to social security payments. There are also 
restrictions of the maximum size of fees subject to social tax. 

 The principle of social justice is violated. Social benefits are paid to 
a bankrupt entrepreneur and to a journalist left without income, etc. 

 A voluntaristic approach to tax planning. In 2014 in comparison with 
2003, the projected growth of social tax was by 263.97%. At the same 
time, the number of active population in 2013 actually reduced by 
7.29%, and the improvement of the demographic situation in the near 
future is not foreseen. The increase in gross wages in 2013 amounted 
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to 161.31%. It can be concluded that in the given circumstances the 
projected figure for the gain of tax is unrealistic. 

To build a socially effectual model of taxation one needs to strictly adhere to 
certain basic principles. It is necessary to amend the legislation of the Latvian 
Republic in the following aspects: to eliminate discriminatory approach to 
taxation, to eliminate unreasonable benefits in the system of social security 
tax collection; to plan tax revenue based on the actual situation by taking into 
account the determining factors; in the course of fiscal system reformation to 
respect the mandatory nature of the social regime as a factor ensuring a rapid 
economic growth and favorable development of the society. 

Before to realize variant optimization, it is necessary to specify numerical 
values of relative single indexes that characterize “fairness” and “efficiency” 
of tax policy for the appropriate state in each case and period. 

We will specify numerical values of relative single indexes according to 
single scheme: 

Kij = Pij  / Pi, bl ;      Kij = Pi, bl / Pij, (1) 

i = 1, N ;     j = 1, M, 

where  Kij   - relative designation of relative single index; 

Pij  - value of single index of researched characteristic (“fairness”or 
“efficiency”); 

Pi, bl  - value of single index taken as basic (possible) level; 

i  - name of the estimated characteristic; 

j - no. of variant; 

N - the number of relative single indexes; 

M - the number of researched variants. 

As Pi, bl we assume quality indexes for the appropriate taxation variant that 
can be considered the best or value Pi, bl can be determined according to other 
special considerations. 

As values of relative single indexes Pi, bl it is possible also to assume critical 
values of quality indexes of researched variants of the system.  

Relative single indexes – “fairness” Kf j and “efficiency” Ke j – are formed so 
that their values in the range of values less than 1 show not allowed quality 
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values (their characteristics), but allowed values of index  Ki  j  are equal to 1 
or exceed 1. 

Using values of relative single indexes (1), we construct the graphs showing 
their dependence as the combined diagram, which research showed an 
inability of FEC, taking into consideration providing of necessary efficiency, 
without verification of taxation characteristics that determine the criterion of 
fairness.  

We will show application of method of variant optimization on the example 
of relative situation, which parameters are simulated in Table 3.  

Table 3. Characteristics of the parameters used for the calculations of relative 
single indexe 
№ 
variant, j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FEC 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
Pf,  j 900 450 300 225 180 150 130 115 110 90 
Pf, bl 300 
K f  j 0,33 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,31 2,61 3,00 3,33 
Pe  j 44 40 36 34 30 25 20 13 7 4 
Pe, bl 20 
K e  j 2,20 2,00 1,80 1,70 1,50 1,25 1,00 0,65 0,35 0,20 

Source: Own 

Using the values of calculated relative single indexes, we construct the graphs 
of their dependence on tax policy as the combined diagram (fig. 1). 

Figure 1. Combined diagram of dependences of relative single indexes 
from FEC 

 
Source: Own 
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The offered method of variant optimization can be used to compare different 
schemes of taxation or to carry out the plan for the state development and 
creation of state-owned enterprises or additional workplaces. 

The considered task is nonlinear and can have a lot of solutions. Physical and 
logical analysis provides single solution-making. The most difficult situation 
is, if unacceptable solutions have been refused and there is not any suitable 
(fig. 2).  

Figure 2. Incompatibility of relative single indexes 

 
Source: Own 

It means that the assumed characteristics and features are incompatible, and it 
is not possible to specify the value of FEC, taking into consideration these 
limitations. 

In such situation it is useful to use the optimization method of successive 
concessions. For this purpose a group consisting of 22 experts has been 
formed. They have been offered to determine priority(to carry out ranging) of 
relative single indexes, characterizing principles of tax policy, that is, duties, 
fairness, efficiency, clearness and exactness, convenient levy of taxes for 
taxpayers, as well as ranging of taxes provided by tax legislation of the 
Republic of Latvia.  

Compliance degree was specified, using Kendall’s coefficient of concordance. 

Opinion of experts is agreed, if value of coefficient of concordance is more 
than 0,6. As at ranging of principles of tax policy the value of coefficient of 
concordance was < 0,6, the experts have been divided into two subgroups in 
accordance with their opinions (according to the degree of coordination). 
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The first subgroup consists of 14 experts, the second – of 8. The calculations 
showed that opinion of each of these two subgroups of experts is agreed. In 
accordance with it the principles of taxation are divided according to their 
importance in the order specified in Table 4, 5. 

Table 4. Distribution of taxation principles on importance according to results 
of opinions of the first subgroup of experts 

 Principles of taxation  
1. Principle of fairness 
2. Principle of clearness and exactness  
3. Principle of duties 
4. Principle of efficiency  
5. Principle of convenient levy of taxes for taxpayers 

Source: Own 

Table 5. Distribution of taxation principles on importance according to results 
of opinions of the second subgroup of experts 

 Principles of taxation  
1. Principle of duties 
2. Principle of clearness and exactness  
3. Principle of fairness 
4. Principle of efficiency  
5. Principle of convenient levy of taxes for taxpayers 

Source: Own 

At ranging of taxes existing in Latvia, opinion of all 22 experts was agreed. 
According to it taxes in order of reduction of importance are divided 
as follows (Table 6). 
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Table 6. Distribution of taxes of Republic of Latvia according to results 
of opinions of experts 

 Taxes in Republic of Latvia 
1. Value Added Tax (VAT) 
2. Excise Duty 
3. Enterprise Income Tax 
4. Real Estate Tax 
5. State Social Insurance Mandatory Contributions 
6. Natural Resources Tax 
7. Personal Income Tax 
8. Customs Duty 
9. Tax on Cars and Motorcycles 
10. Company Car Tax 
11. Microenterprise tax 
12. Lottery and Gambling Tax 
13. Electricity Tax 
14. Vehicle Operating Tax 
15. Tax on Subsidized Electricity 

Source: Own 

2 CONCLUSIONS 
To build a socially effectual model of taxation one needs to strictly adhere 
to certain basic principles. It is necessary to amend the legislation of the 
Latvian Republic in the following aspects: to eliminate discriminatory 
approach to taxation, to eliminate unreasonable benefits in the system 
of social security tax collection; to plan tax revenue based on the actual 
situation by taking into account the determining factors; in the course of fiscal 
system reformation to respect the mandatory nature of the social regime 
as a factor ensuring a rapid economic growth and favorable development 
of the society. 
To solve the set task it is necessary to determine and to describe quantitatively 
all relations of fairness and efficiency with taxes applied in the appropriate 
state and, using the method of variant optimization offered in this thesis 
to develop the system of determination of optimal taxation parameters 
allowing to set the scheme of taxation accepted by the majority of members 
of society. 
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