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KONTROL NÁROKU NA ODPOČET VÝDAJŮ NA VAV 

CREATION OF PROCEDURES FOR PERFORMING TAX 

AUDITS RIGHT TO DEDUCT EXPENDITURE ON R & D 

 

Marianna Dražanová, Iryna Prokopenko 

 

Abstrakt: Tento příspěvek uvádí výsledky několikaleté zkušenosti správce 

daně získané kontrolou odčitatelných položek na VaV. Byla provedená 

podrobná analýza aktuálních předpisů, pravidel, výkladových pomůcek 

a postupů kontrolních skupin správce daně v průběhu už provedených 

daňových kontrol odčitatelných položek na VaV, byly zjištěny chyby 

a vypracován návrh postupů správce daně pro účely následujících daňových 

kontrol. 

 

Klíčová slova: odčitatelné položky na VaV, správce daně, daňová kontrola, 

návrh postupů 

 

Abstract: This article presents the results of the experience of the tax 

administrator, which were obtained during inspections of tax deductions for 

research and development. The study was conducted a detailed analysis of the 

requirements, regulations and actions of regulatory groups when conducting 

audits of tax deductions for research and development, identified 

imperfections and developed proposals for future tax audits. 

 

Keywords: tax deductions for R&D, tax administrator, tax audits, proposals  

 

JEL klasifikace: O32  

1 ÚVOD 

Nepřímé nástroje podpory VaVaI zahrnují různé formy daňových úlev. 

Hlavní výhodou těchto nástrojů jsou jejich nediskriminační charakter, 

což znamená, že poskytnutí práva na jejich využití všech subjektů, které 

jsou v souladu s požadavky stanovenými v zákoně. Z tohoto hlediska nepřímé 

nástroje ve větší míře jsou zaměřeny na tržní vztahy a odpovídají jejich 
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charakteru. Navíc, jak ukazuje praxe, nepřímé nástroje se vyznačují relativně 

nízkými administrativními náklady. Na druhou stranu, rozšíření nepřímých 

nástrojů podpory VaVaI snižuje jejich účinnost a vliv na dosažení priorit 

VaVaI politiky.  

Jedním z aktuálních nepřímých ekonomických nástrojů podporujících  

VaV je pro firmy možnost využít daňový odpočet. Hlavním cílem přijetí této 

daňové úlevy byla podpora VaV jako jednoho z druhů podnikatelských 

činností firem zaměřeného na zvýšení jejich konkurenceschopnosti.  

Jak ukázala analýza [2,15], tento ekonomický nástroj používají více 

než 1 000 firem, které mohly snížit daňový základ na 10,5 mld. Kč a tímto 

ušetřily 1,99 mld. Kč. 

Na začátku finanční orgány neměly problém s uznáním legitimity využití 

daňového odpočtu, ale v poslední době se situace změnila. Finanční úřady 

zvyšují efektivitu výběru daní a rozšiřují se případy neuznání v rámci kontrol 

využití tohoto ekonomického nástroje. Jejich argumentace vychází z toho, 

že provedené VaV nejsou vědecké, nebo získané výsledky nejsou nové. Došlo 

k řadě soudních sporů, kde probíhají diskuse odborníků o konkrétních 

vědeckých a technických problémech [1,16; 3,15; 4,14; 5,13; 6,13].  

Ale problém je v tom, že ČR nemá dostačující počet odborníků - znalce 

na danou problematiku. V důsledku toho vzniká odlišná interpretace, 

především v hodnocení prvku novosti, jako nezbytné podmínky pro uznání 

odpočtu, nebo zpochybnění hodnocení renomovaných odborníků. 

2 ANALÝZA PŘEDPISŮ A PRAVIDEL PRO UPLATNĚNÍ 

ODEČITATELNÉ POLOŽKY NA VAV 

Podle § 34 odst. 4 až  6 zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP), ve znění 

platném pro aktuální rok,  lze od základu daně odečíst 100 % výdajů 

(nákladů), které poplatník  vynaložil v daném zdaňovacím období  nebo, 

za které podává daňové přiznání, při realizaci projektu výzkumu a vývoje, 

které mají podobu experimentálních či teoretických práci, projekčních 

či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku 

či prototypu  produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených 

prostřednictvím výzkumu a vývoje.  

Náležitosti projektu výzkumu a vývoje jsou uvedené v ustanovení § 34 

odst. 5 ZDP, přičemž projektem výzkumu a vývoje se rozumí písemný 

dokument, ve kterém poplatník před zahájením řešení projektu výzkumu 

a vývoje vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji a který obsahuje zejména 
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základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou obchodní firma 

nebo název poplatníka, jeho sídlo a identifikační číslo, dobu řešení projektu 

(datum zahájení a datum ukončení řešení projektu), cíle projektu, které jsou 

dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení, 

předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané 

výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu, jména a příjmení osob, 

které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace 

a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi, způsob kontroly 

a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků, datum, místo, 

jméno a příjmení oprávněné osoby, která projekt schválila a podepsala 

před zahájením jeho řešení.  

ZDP v poznámce k ustanovení § 34 odst. 4 uvádí ustanovení 

§2 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Tato poznámka pod čarou 

sice není dle konstantní judikatury právně závazná, avšak při výkladu tohoto 

pojmu nelze použít jiný právní předpis, neboť zákon o podpoře výzkumu 

a vývoje je jediným právním předpisem, který obsahuje definici výzkumu 

a vývoje, a je z ní tedy možné v dané problematice vycházet. 

Dle tohoto zákona o podpoře  VaV platného do 30. 06. 2009 se výzkumem 

a vývojem rozumí systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání nových 

znalostí nebo jejich využití. Dále se dle tohoto zákona rozlišuje výzkum 

(viz. ustanovení §1 písm. a) zákona o podpoře VaV) a vývoj, kterým 

je systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu anebo jiných námětů 

k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo 

k zavedení nových či zlepšených technologií, systémů a služeb, včetně 

pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo předváděcích zařízení. 

  

Od 01.07.2009 se pro účely zákona o podpoře  VaV dle ustanovení 

§2 odst.1 písm. c) experimentálním vývojem rozumí získávání, spojování, 

formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních 

a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobků, postupu nebo služeb. Zároveň je v tomto 

novelizovaném ustanovení zákona o podpoře  VaV pod písmenem 

d) vymezena inovace, kterou se rozumí zavedení nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují 

inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně 

zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných 

změn techniky, zařízení nebo programového vybavení, a organizační inovace, 
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kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních praktik 

podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů. 

Jako výkladovou pomůcku jak k zákonu o podpoře  VaV, tak k odčitatelné 

položce VaV, lze použít pokyn Ministerstva financí D-288 a příručku OECD, 

tzv. Frascati manuál, který je zdrojem legislativy VaV platné v ČR, popř. 

Rámec Společenství pro státní podporu VaV a inovací zveřejněný v Úředním 

věstníku Evropské unie ze dne 30. 12. 2006. Toto vyplývá i z důvodové 

zprávy k zákonu o podpoře  VaV, ve které je ve zvláštní časti k ustanovení 

§2 uvedeno následující: „Zákon definuje pojmy nezbytné k jednoznačnému 

vymezení práv a povinností účastníků podílejících se na systémy podpory 

VaV z veřejných prostředků a podmínek této podpory. Definice vycházejí 

z terminologie užívané v členských zemích Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (dále jen OECD)pro statistická šetření v oblasti VaV. 

Pojmy definovány, vysvětlený a zdůrazněné v periodicky aktualizované 

příručce Frascati. Tuto metodiku OECD plně převzala i Evropská unie. 

Pojmy definované v tomto zákoně dále respektují specifika českého jazyka.“, 

popř. z důvodové zprávy k zákonu č.110/2009Sb., ve které v bodě 

K §2 odst. 1 uvedeno: „Pravidla Evropských společenství pro posuzování 

slučitelnosti veřejné podpory v oblasti VaV a inovací se společným trhem 

podle čl. 87 a 89 Smlouvy o založení ES jsou pro roky 2007-2013stanovena 

v Rámci Společenství pro státní podporu VaV a inovací (2006/C 323/01).“ 

Jako výkladovou pomůcku lze použít i rozhodnutí správních soudů. Podle 

rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.22Ca 332/2007-52 je vývojem jen 

taková činnost, která obsahuje významný prvek novosti a přináší vyjasnění 

technické nejistoty, přičemž vývoji se do značné míry blíží inovace, která má 

s vývojem společného to, že je u ní také možné (a v podstatě pravidelné 

použití stávajících výrobků, dílů, systémů apod., rovněž je jejím cílem 

zlepšení vlastností určitého výrobku, vychází také např. z praktických 

zkušeností a do jisté míry se u ní uplatňuje také vyjasnění technické nejistoty 

(tj. otázky, zda ten který komponent, subsystém lze také vůbec využit 

pro inovaci toho kterého výrobku, jakým způsobem a za jakých podmínek). 

Významným prvkem novosti dle tohoto rozsudku nelze rozumět pouhé prosté 

zlepšení výkonových charakteristik posuzovaných strojů, zlepšení jejich 

obsluhy z hlediska jejich ovládání z hlediska bezpečnosti práce 

apod. Významným prvkem novosti je třeba rozumět takový prvek, který 

neznamená pouhé zlepšení (pozvednutí) působnosti existujícího výrobku 

na vyšší úroveň či jeho zdokonalení užitím účinnějších komponent nebo jeho 

materiálu, popř. zlepšení složitějšího výrobku částečnými změnami některého 
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z integrovaných technických subsystémů, kdy v takovém případě jde 

o inovací existujícího výrobku, kde nelze postupovat dle §34 odst. 4 ZDP. 

V případě existence významného prvku novosti však již musí jít o takové 

zlepšení výrobku, které tuto úroveň významně přesahuje, a již existující 

výrobek získává např. nové vlastnosti, je schopen vykonávat další podstatné 

činnosti, které dříve vykonávat nemohl.       

Na základě uvedených výkladových pomůcek je vývojem ve smyslu 

ustanovení §34 odst. 4 ZDP jen taková činnost, která obsahuje významný 

(ocenitelný) prvek novosti a přináší vyjasnění technické nejistoty, tj. když 

řešení problému není hned jasné někomu, kdo je obeznámen se základními 

běžnými znalostmi a technikami ve zmíněné oblasti. Od činností 

VaV je nutné odlišovat činnosti jiné, u kterých absentuje významný prvek 

novosti či prvek odstranění technické nejistoty. Jedná se například o činnosti 

v rámci programů průmyslových inovací, které mají c vývojem společného to, 

že je u nich obvykle použití stávajících výrobků, dílů, subsystémů apod., 

jejich cílem je zlepšení vlastností určitého výrobku, také vychází 

např. z praktických zkušeností a do jisté míry se ní uplatňuje vyjasnění 

technické nejistoty (tj. např. vyjasnění otázky, zda ten který komponent, 

subsystém lze vůbec využit pro inovaci toho kterého výrobku, jakým 

způsobem a za jakých okolností), ale v podstatě nejde o principiálně nová 

technická řešení, nýbrž pouze o dílčí změny a úpravy stávajících produktů, 

za použití postupů a technických řešení stávajících. Také se jedná například 

o činnost odstraňování problémů, v rámci kterého jde o zjištění závad zařízení 

nebo procesů a výsledkem jsou menší změny standardního zařízení 

nebo procesů, nebo o úpravu návrhu pro výrobní proces a předvýrobní 

příprava. 

3 KRITÉRIA UPLATNITELNOSTI VÝDAJŮ NA VAV 

 každý projekt musí mít prvek novosti a technické nejistoty; 

 ocenitelný prvek novosti = např. nové technické řešení, nové lepší 

parametry (např. menší spotřeba nebo lepší výkon motoru), má nějakou 

novou přidanou hodnotu, vyšší efektivitu (důležitý je stav 

před a po vývoji), nižší náklady či nové funkce. Jednoduše řečeno jde 

o cokoli, co zůstane ve společnosti jako znalost (know-how) a jiné 

společnosti to musí složitě zjišťovat; 

 inkrementální povaha vývoje – nezačíná se od nuly, nýbrž se vychází 

ze základního a aplikovaného výzkumu; 
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 je nutno dívat se na projekt optikou společnosti – vždy nová receptura, 

vždy vlastní vývoj; 

 důležité je porovnat stav před a po (vývoj od nuly x inkrementální vývoj 

– lepší výrobek). Jde o to, co je výstupem a nelze paušalizovat, že vždy 

jde či nejde o výzkum a vývoj. Jde o to, co poplatník vymyslel 

v konkrétním případě. Pokud to daný poplatník provádí podle svých 

standardních postupů, tak ví, jak to má vyrobit a pak by to výzkum 

a vývoj nebyl; 

 prvek technické nejistoty – není přesně známá cesta k výsledku, jde 

o přítomnost experimentu (např. vyrábím prototyp a zkouším, 

zda splňuje požadované parametry, když ne koriguji. Experimentem lze 

rozumět i nultou sérii), rizik (riziko technického nezdaru, riziko spojené 

s nezdarem experimentu, riziko nenalezení řešení – není přesný plán, 

jak cíle dosáhnout, přitom je to spojené s velkými náklady, bezpečnost 

práce – např. soustruh bude pracovat vyšší rychlostí, což zlepšuje jeho 

vlastnosti, ale zároveň zvyšuje riziko úrazu), simulací (zefektivňují 

vývoj, protože odstraňují chyby ještě před výrobou prototypu, 

např. mám zadání vytvořit most s určitou tonáží. Je tam obrovské riziko 

1. Prototypu, proto používám simulační SW. Avšak nelze nasimulovat 

vše a za všech podmínek – nikdy nelze nasimulovat reálné prostředí). 

 překonání technické nejistoty se děje vývojové kolečko: „Návrh řešení – 

realizace prototypu – ověření prototypu – změna návrhu“. Vývojové 

kolečko v podstatě znamená, že vývojáři něco vymyslí, zpracují 

nákresy, definují prototyp, následně se prototyp vyrábí, otestuje 

se a teprve poté se dá říci, zda byl daný návrh úspěšný. 

4 OVĚŘOVÁNÍ NÁROKU NA VÝDAJE VAV, KTERÉ 

POPLATNÍK VYKÁZAL VE SVÉM DAŇOVÉM 

PŘIZNÁNÍ Z POHLEDU DAŇOVÉHO ŘÁDU 

A §34 ZDPPO 

Zpočátku je nutné posoudit, zda poplatník předložil k prověření nároku 

na odpočet projekt VaV , splňující náležitosti ustanovení §34 odst. 5 ZDP, 

které jsou rovněž definovaný v bodu 1. Pokynu D-288.  Dle tohoto bodu 

je z důvodu zajištění důkazního materiálu vyžadována písemná podoba 

projektu VaV. V projektu VaV musí poplatník vymezit před jeho zahájením 

svou činnost ve VaV, což je důležité pro další postup při posuzování daňové 
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uznatelnosti dle ustanovení §34 odst. 4 až 6 ZDP. V případě, že jsou naplněny 

tyto podmínky a jedna se tedy o projekt VaV , je nutné posoudit, zda se vůbec 

jedna o VaV. 

Obecné vymezení pojmu VaV  obsahuje bod 2. Pokynu D-288, které vychází 

ze zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře VaV). Základní znak VaV spočívá v přítomnosti 

ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické 

nejistoty. Při závěru, že je tento znak naplněn, je nutné zhodnotit poplatníkem 

deklarované činnosti ve vztahu k bodů 3. a 4. Pokynu D-288, které odlišují 

činnosti, které lze zahrnout mezi činnosti VaV pro účely ustanovení §34 odst. 

4 až 6 ZDP a které nikoliv. Teprve u činností spadajících pod bod 3. tohoto 

pokynu lze náklady na ně vynaložené posoudit dle bodu 5. Pokynu D-288. 

Tyto náklady je možné uplatnit jako daňové účinný náklad dle ustanovení 

§34 odst. 4 až 6 ZDP. 

V oblasti VaV spočívá důkazní břemeno na poplatníkovi (v průběhu daňové 

kontroly je tato povinnost dána ustanovením §86 odst. 3 písm. c) zákona 

č.280/2009Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). 

Vždy je nutné posoudit konkrétní případ, neboť vlivem velké variabilnosti 

problematiky  VaV z pohledu daně z příjmů neexistuje univerzální návod, 

co je a co není daňově uplatnitelným nákladem dle ustanovení 

§34 odst. 4 až 6 ZDP. 

5 STRUČNÝ POPIS ZÁVĚRŮ SPRÁVCŮ DANĚ 

Jak ukázala analýza provedených kontrol a výsledků, které správci daně, 

v průběhu několika let ukončili, zřejmé, že poplatníci ve svých daňových 

přiznáních chybně vykazují a uplatňují prostřednictvím nepřímé podpory 

slevy na dani dle §34 odst. 4 až 6 ZDP. Lze zhodnotit, že uvedené územní 

pracoviště bylo v oblasti kontrol slevy na dani na výdaje VaV úspěšné 

a poskytlo návod i pro další Finanční úřady a jejích územní pracoviště jak 

mají v případě posuzování uplatněných slev na dani postupovat. V průběhu let 

i soudy osvědčily správnost postupů správců daně. Toto se ale změnilo 

v letošním roce, kdy Nejvyšší správní soud rozhodl, že správce daně nemá 

technické vzdělání proto, aby rozhodoval, zda poplatníci správně nebo chybně 

uplatňují slevy na daně.    
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5.1 Souhrn chyb či pochybení daňových subjektů, která správce 

daně zjistil, včetně odkazu na stanoviska soudu 

Po formální stránce písemnost nazvaná daňovým subjektem jako Projekt: 

 postrádala cíle projektu dosažitelné v době řešení projektu 

a vyhodnotitelné po jeho ukončení; 

 daňový subjekt v projektu uvedl, že zajišťovat řešení projektu bude 

„kolektiv pracovníků“. V projektu musí být uvedeny konkrétní osoby, 

které zajistí řešení projektu, tj. u každého pracovníka musí být uvedeno 

jméno, přímení, kvalifikace a pracovněprávní vztah k zaměstnavateli. 

 datum uvedený na projektu u schvalující osoby je pozdější než datum 

ukončení prací deklarovaných jako VaV, z formálního hlediska byly 

tedy posuzované projekty zpracovány až po ukončení prací. Projekt 

VaV musí být sestaven před zahájením řešení projektu, jak ukládá 

ustanovení §34 odst. 5 ZDP. 

V jednom ze svých rozsudků č.1„…soud u projektu shledal nedostatky 

spočívající v nedodržení podmínek daných ustanovení §34 odst. 5 ZDP, 

neboť u nich absentovalo uvedení jména a kvalifikace osob, 

které na VaV participovaly. Nelze přitom přisvědčit žalobní námitce, 

že nedostatky v podobě neuvedení křestních jmen a kvalifikace zaměstnanců 

lze v rámci odvolacího řízení odstranit. Pokud tedy projekt, který musí být 

vypracován před zahájením jeho řešení, má obsahovat určité náležitosti, nelze 

jejich případnou absenci nahrazovat v odvolacím řízení, které nesporně 

probíhá se značným časovým odstupem od okamžiku, kdy měl být písemný 

dokument se všemi náležitostmi vyhotoven.“ 

Při kontrole VaV správce daně od daňového subjektu požadoval, kromě 

projektů: 

 poptávku (porovnal časový interval mezi datem u poptávky a datem 

u nabídky); 

 nabídku (ověřil kalkulaci ceny, zda se jedná o cenu konečnou, zda 

je kalkulována s ohledem na všechna rizika); 

  smlouvu (zjistil, co bylo předmět VaV); 

 fakturu vystavenou za projekt (porovnal fakturovanou cenu s cenou 

uvedenou v nabídce); 
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 evidenci nákladů podle jednotlivých podprojektů (ověřil, 

zda v nákladech nejsou uvedeny nakoupené služby pořízené od jiných 

osob a část osobních nákladů – náhrada za dovolenou); 

 e-mailovou komunikaci s odběratelem, která se tykala zadaných 

projektů VaV. 

V dalším rozsudku č. 2 soud uvedl, že „…rozhodně nelze vytýkat, 

že při posuzování toho, co a jak se vyrábělo, správce daně vycházel 

z objednávek zákazníků žalobce, z e-mailové komunikace a ze smluv, neboť 

co jiného by mělo být dokladem o tom, co bylo předmětem smluv 

než smlouvy samotné a další dokumenty zachycující (věrně, v nezměněné 

podobě) průběh kontraktačního procesu. Naopak, správní organy správně 

z těchto listin (popř. dokumentů v elektronického podobě) vycházely (a nejen 

z nich), neboť to co bylo napsáno, trvá – na rozdíl od zájmů, názorů a postojů 

účastníků smluvních vztahů, které se mohou vzhledem k běhu času a různým 

okolnostem (např. vzhledem k hrozbě vydání dodatečného platebního 

výměru) výrazně (a to ze zcela pochopitelných důvodů) měnit a nemusejí 

odpovídat jejich původní vůli (proto ostatně zákon č.40/1964 Sb. 

v §35 odst. 2 stanovil, že právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat 

nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, 

kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem).“ 

Při hodnocení, zda se jedná o VaV patří mezi stěžejní kritérium 

ocenitelný prvek novosti. Prvek novosti se nemůže vyskytovat opakovaně, 

tj. může vzniknout pouze při jeho prvotním vytvoření. 

 Ze strany daňového subjektu nebyl v „Projektech“ definován ocenitelný 

prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty. Způsob, 

kterým daňový subjekt definoval na každém „Projektu“ prvek novosti 

pouze vymezuje okruh použitých konstrukčních prvků, u nichž tím není 

popřeno, že se mohly stát při svém vývoji předmětem VaV z pohledu 

ustanovení §34 odst. 4 a odst. 5 ZDP. 

 Daňový subjekt ve svých „Projektech“ popisoval, které nové 

konstrukční prvky použije, ale neuvedl konkrétní ocenitelný prvek 

novosti a vyjasnění výzkumné nejistoty na výrobku samotném. 

 V posuzovaných případech daňový subjekt na „Projektu“ někdy 

zmiňoval několik prvků novosti. Pokud by se skutečně jednalo 

o jednotlivé prvky novosti, pak by si tyto již dříve vyvinuté prvky 
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(každý tento prvek) daňový subjekt nemohl uplatnit v jiném projektu 

jako prvek novosti.  

 V posuzovaném případě musí daňový subjekt řádně identifikovat 

ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty 

na daném prototypu nebo výrobku. Výroba nového výrobku nemusí být 

automaticky VaV ve smyslu §34 odst. 4 a 5 ZDP. 

 V posuzovaném případě daňový subjekt u každé písemnosti označené 

jako „Projekt“ označil za prvek novosti konstrukční prvky, které 

se vyskytují u více „Projektů“. Každý takový konstrukční prvek se mohl 

stát vlivem své novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty 

předmětem samostatného VaV. Novost u takového konstrukčního prvku 

pak lze ze strany daňového subjektu uvádět pouze při jeho výzkumu 

či vývoji, nikoliv u každého výrobku, který tento konstrukční prvek 

obsahuje. 

Z rozsudku č.3 soud uvedl, že „ ...Správce daně tedy užívá pojmy 

„ významný“ a „ocenitelný“ promiskue evidentně proto, aby odlišil 

VaV od inovace, to však neznamená, že konstruoval novou zákonnou 

podmínku pro uplatnění odpočtu. VaV ve smyslu ustanovení 

§34 odst. 4 ZDP může být jen taková činnost, která obsahuje ocenitelný prvek 

novosti a přináší vyjasnění technické nejistoty, přičemž v souladu 

s §2 odst. 1 zákona o podpoře  VaV musí jít o systematickou tvůrčí činnost, 

vykonávanou za účelem získání nových znalostí (výzkum) nebo využití 

výsledků výzkumu nebo jiných nebo jiných podnětů (vývoj), mezi které patří 

i praktické zkušenosti. Od VaV je však nutné odlišovat inovaci, která 

má s VaV některé shodné znaky – možnost použit stávajících výrobků, dílů, 

podsystémů atd., cílem je zlepšení vlastností určitého výrobku, vychází také 

např. z praktických zkušeností a do jisté míry se u ní uplatňuje také vyjasnění 

technické nejistoty (tj. otázky, zda ten který komponent, subsystém lze vůbec 

využít pro inovaci toho kterého výrobku, jakým způsobem za jakých 

podmínek). Pro odlišení inovace od VaV je podstatné, zda součástí 

zamýšlených výstupů všech posuzovaných činností podle jednotlivých zadání 

úkolů byl významný prvek novosti, který je rozlišovacím kritériem. Za takový 

prvek nelze považovat pouhé zlepšení výkonových charakteristik výrobku 

či stroje, zlepšení (pozvednutí) působnosti existujícího výrobku či stroje 

na vyšší úroveň nebo jeho zdokonalení užitím účinnějších komponent 

nebo materiálů, popř. zlepšení složitějšího výrobku či stroje částečnými 

změnami některého z integrovaných technických subsystémů, neboť 
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v takovém případě se jedná o inovaci, u níž nelze postupovat podle ustanovení 

§34 odst. 4 ZDP. Inovací se tedy rozumí zavedení nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe. V případě existence 

významného prvku novosti musí jít o takové zlepšení výrobku či stroje, 

které tuto úroveň významně přesahuje, což znamená, že výrobek či stroj 

např. získá nové vlastnosti, je schopen vykonávat další podstatné činnosti, 

které dříve vykovávat nemohl.“ 

6 NÁVRH POSTUPU SPRÁVCE DANĚ V PRŮBĚHU 

NÁSLEDUJÍCÍCH DAŇOVÝCH KONTROL 

S ohledem na několikaleté zkušenosti získané kontrolou odčitatelných 

položek na VaV by měl správce daně od daňového subjektu v průběhu daňové 

kontroly požadovat a kontrolovat: 

1) Projekty související s odčitatelnou položkou  VaV (důkladně ověřit 

náležitosti projektu v §34 odst. 5ZDP a pokynu D-288 v bodě 1. 

2) Evidence nákladů podle jednotlivých projektů – podprojektů (ověřit, 

zda v nákladech nejsou uvedeny nakoupené služby pořízené od jiných 

osob a část osobních nákladů – náhrada za dovolenou). 

3) Pokud se jedná o VaV na zakázku (pro odběratele) a ne pro potřebu 

daňového subjektu je nutno požadovat: 

 poptávku (porovnat časový interval mezi datem u poptávky a datem 

u nabídky); 

 nabídku (kalkulaci ceny, zda se jedná o cenu konečnou, zda 

je kalkulována s ohledem na všechna rizika); 

 Smlouvu (zjistit co bylo předmět VaV) 

 fakturu vystavenou daňovým subjektem za projekt (porovnat 

fakturovanou cenu s cenou uvedenou v nabídce) 

 e-mailovou komunikaci s odběratelem, která se týká zadaných projektů 

VaV. 

4) V případě, že daňový subjekt předloží posudek k VaV, popř. souhrnnou 

zprávu týkající se VAV, vypracovanou kvalifikovanou odborníky 

(s certifikátem) je třeba ověřit, zda mu daňový subjekt předložil stejné 

podklady pro její vyhotovení jako správci daně při kontrole VaV. I když 

podklady k VaV (důkazní prostředky) vypracuje kvalifikovaná osoba, 
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nelze tvrdit, že se jedná o rozhodnutí jiného státního orgánu a správce 

daně k tomuto rozhodnutí musí přihlédnout. 

5) Posoudit vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty. Jak ukázala 

analýza, před zahájením projektu daňový subjekt není schopen posoudit, 

zda požadovaný stroj (výrobek) je vyrobitelný, v jakých termínech a zda 

poptávaný úkol splní. Můžeme říci, že existuje riziko, že nemusí dojit 

ke splnění cílů. Aby daňový subjekt toto riziko eliminoval, navrhuje 

řešení, které ještě musí ověřit (výpočty, modelováním, výrobou prototypu, 

testováním apod.). Pokud se daňovému subjektu riziko podaří eliminovat, 

znamená to, že se mu daří překonat výzkumnou, technickou nejistotu. 

V některých případech technická nejistota může být natolik velká, 

že se projekt ani nepovede úspěšně vyvinout. V tomto případě se jedná 

o VaV. Pokud byl daňový subjekt schopen před zahájením projektu 

VaV zákazníkovi (odběrateli) předložit termín výroby a cenu výrobku, 

nebo se dokonce smluvně zavázal v daném termínu za danou cenu 

výrobek vyrobit, nebylo třeba technickou nejistotu odstraňovat, protože 

daňový subjekt již před zahájením projektu VaV věděl, že je výrobek 

vyrobitelný a za jakou cenu je schopný požadovaný výrobek vyrobit. 

V tomto případě se jedná o běžnou výrobní činnost daňového subjektu 

a ne o VaV. 

6) Posoudit ocenitelný prvek novosti. Dívat se na vyvíjený produkt/ 

technologii/proces optikou korporace, Zaměřit se na to, co je nového 

oproti dosavadnímu stavu v korporaci (přidaná užitná hodnota, vyšší 

kvalita, náhrada jedné suroviny za jinou, levnější, nové funkce, 

ekologičtější provoz, bezpečnější provoz, efektivnější výroba apod.). 

Cokoliv, co zůstane v korporaci jako znalost (know-how) a jiné korporace 

by to musely složitě zjišťovat. Za takový prvek nelze považovat pouhé 

zlepšení výkonových charakteristik výrobku či stroje na vyšší úroveň 

nebo jeho zdokonalení užitím účinnějších komponent nebo materiálů, 

popř. zlepšení složitějšího výrobku či stroje částečnými změnami 

některého z integrovaných technických subsystémů, neboť v takovém 

případě se jedná o inovaci, u níž nelze postupovat podle ustanovení 

§34 odst. 4 ZDP. Inovací se tedy rozumí zavedení nových nebo podstatně 

zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe. V případě 

existence významného prvku novosti muší dojít k takovému zlepšení 

výrobku či stroje, které tuto úroveň významně přesahuje, 

což znamená, že výrobek či stroj např. získá nové vlastnosti 

a je schopen vykonávat další podstatné činnosti, které dříve 
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vykonávat nemohl. Podle předpisů stejný prvek novosti se nemůže 

vyskytovat opakovaně, tj. může vzniknout pouze při jeho prvotním 

vytvoření. 

7 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Podrobná analýza dovolila přijít k závěru, že důvodem vysoké 

rozpracovanosti kontrolních skupin je složitost a zdlouhavost daňového řízení, 

které bylo zapříčiněno postupem daňových subjektů, kteří ve snaze zabránit 

kontrolnímu nálezu kontrolních skupin neustále předkládají důkazní 

prostředky, které je nucen správce daně ověřit, ale také Rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu (NSS). V tomto Rozhodnutí NSS bylo uvedeno, 

že „vzhledem k tomu, že projekty stěžovatele je třeba hodnotit i z technického 

hlediska, přičemž správce daně nedisponuje nezbytnou odborností, bude 

na místě ustanovit znalce k prokázání skutečností rozhodných pro správné 

zjištění a stanovení daně dle ustanovení §95 odst. 1 daňového řádu“. 

Za takové situace úkolem správce daně je najit vhodného soudního znalce 

v oboru kontrolovaných projektů, který má zkušenost s hodnocením, zná 

problematiku a je schopen zpracovat posudek ve stanovené lhůtě 

a za přijatelnou cenu. V případě, že správce daně z nějakého důvodu nenajde 

vhodného soudního znalce, zvažuje možnost oslovit odborníka z oboru, 

který však není zapsán v databázích Soudních znalců, ale bude skutečným 

odborníkem, který objektivně posoudí jednotlivé projekty. V tomto případě 

by musela tato osoba před správcem daně do protokolu prohlásit, že posudek 

zpracuje kvalitně a nestranně. 

V závěru je nutné říci, že teprve čas ukáže, zda a v jakém rozsahu bude mocí 

správce daně posuzovat nárok na odpočet výdajů na VaV, neboť kontrolovat 

pouze formální stránku projektů bude za čas zbytečné, neboť toto 

se poplatnici naučí a budou správci daně předkládat formálně bezvadné 

projekty a správci daně budou zatajovány skutečnosti, které by potvrdily 

opak. 

AFILACE 

Tento příspěvek je výstupem Mezinárodního mezioborového vědeckého 

výzkumu: 

„Implementace evropských hodnot a technologií zdanění na Ukrajině“ 
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BALANCED SCORECARD NÁSTROJ STRATEGICKÉHO 

ŘÍZENÍ ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU 

BALANCED SCORECARD THE STRATEGIC 

MANAGEMENT TOOL OF THE NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS  

 

Blanka Adámková, Jiří Camfrla, David Houšť 

 

Abstrakt: Balanced Scorecard je nástroj strategického řízení podniku. 

V článku je řešeno využití tohoto nástroje v neziskovém sektoru. Cílem článku 

je aplikovat metodu Balanced Scorecard na vybraný subjekt neziskového 

sektoru. Případová studie aplikace Balanced Scorecardu u vybraného 

subjektu neziskového sektoru (Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 

příspěvkové organizace) ukazuje způsob využití tohoto nástroje. Rozděluje 

činnosti organizace od čtyř základní, pro neziskový sektor modifikovaných, 

oblastí, finanční, procesní, zákazníků a potenciálů. V každé oblasti jsou, 

pomocí metodiky Balanced Scorecard, specifikovány strategické cíle, jejich 

popisy, měřítka, kterými jsou hodnocena, a jsou stanoveny strategické akce, 

kterými má být strategických cílů dosaženo. Takto zpracovaná strategie 

pomocí nástroje Balanced Scorecard napomáhá nejvyššímu managementu 

organizace při strategickém rozhodování. Autoři zpracovali získané údaje 

strategického řízení zacíleného na měření výkonosti o jmenovaném subjektu 

a dopracovali do ucelené podoby strategické mapy, která je výstupem 

aplikace metody Balanced Scorecard. Navržená strategická mapa ukazuje 

závislost jednotlivých strategických cílů navzájem, v hierarchii jednotlivých 

oblastí (perspektiv) a vyúsťuje do samotné vize organizace. 

 

Klíčová slova: neziskový sektor, strategické řízení, měření výkonnosti, 

Balanced Scorecard, strategická mapa. 

 

Abstract: Balanced Scorecard is a tool of strategic management. The article 

dealt with the use of this tool in the nonprofit sector. This article aims 

to apply the method of Balanced Scorecard to selected non-profit sector 

entity. The case study applications of Balanced Scorecard in the body selected 

non-profit sector (Regional Administration and maintenance of roads of the 
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Highlands, contributory organizations) shows, how to use this tool. It divides 

the organization into four basic areas (perspectives), modified for the 

nonprofit sector, the areas of financial, process, customers and potentials. 

In each area are, by using the Balanced Scorecard methodology, specified 

strategic goals and their descriptions, benchmarks, which are evaluated, 

and assessed the strategic actions which should be reach the strategic 

objectives with. In this way elaborated strategy using the Balanced Scorecard 

helps the top management of the organization in strategic decision making. 

The authors processed the data obtained strategic management targeted 

for performance measurement of the designated entity and updated 

in a comprehensive form strategic map, which is outputted by the Balanced 

Scorecard method. The proposed strategic map shows the various strategic 

objectives together, in the hierarchy of the different areas (perspectives) 

and leads to the actual vision of the organization. 

 

Keywords: non-profit organizations, strategic management, performance 

measurement, Balanced Scorecard, strategic map. 

 

JEL klasifikace: H54, M15 

1 ÚVOD, CÍL, METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ 

Balanced Scorecard (dále jen BSC) je metoda zaměřena na strategické 

plánování, řízení a komunikaci strategii do všech úrovní podniku. Metodu 

Balanced Scorecard vyvinul Robert Kaplan společně s Davidem Nortonem 

na začátku 90. let. Metoda Balanced Scorecard je využívána především 

v podnikatelské sféře, ovšem její využití je možné i v neziskovém sektoru, 

kde vystihuje důvod existence a pomáhá naplňovat vizi organizace. 

BSC poskytuje manažerům kompaktní rámec převádějící vizi a strategii 

podniku do souboru měřítek výkonnosti. (Horvát, 2002) Jelikož se metoda 

nezaobírá pouze finančními měřítky, ale stejně tak klade důraz na měřítka 

nefinanční, tak je možné ji využít i v neziskových organizacích, 

kde zviditelňuje důvody jejich existence a ukazuje na výstupy a hybné síly 

výkonnosti, prostřednictvím kterých organizace naplňuje své cíle. 

(Kaplan, 2005) 

Příspěvek vychází převážně z informací týkajících se zavedeného systému 

měření výkonnosti v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové 

organizace (dále jen KSUSV), které byly poskytnuty vedením organizace 

a z teoretických poznatků o organizacích neziskového sektoru a o metodě 
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Balanced Scorecard. Cílem článku je aplikovat metodu BSC na vybraný 

subjekt neziskového sektoru, který BSC nevyužívá, ale již má nastaveny 

některé ukazatele měření výkonnosti. Metoda deskripce je využita k popsání 

vybraného subjektu, KSUSV. Pomocí analýzy jsou rozebrány jednotlivé dílčí 

oblasti u KSUSV dle metodiky čtyř perspektiv požívaných v BSC. 

K usuzování, že metoda BSC lze využít totožným způsobem u subjektu 

primárně neziskového, ačkoliv prvotně byla vyvinuta pro ziskový sektor, 

vedla autory analogie strategického a ekonomického řízení obou sektorů. 

Připomeňme jen, že strategické řízení se do oblasti ziskové sektoru dostalo 

z oblasti vojenské strategie, a na opak měření výkonnosti prvotně užívané 

v ziskovém sektoru se postupně prosazuje i v neziskové oblasti. Metoda 

syntézy je pak uplatněna při tvorbě strategické mapy KSUSV tvořené 

z jednotlivých perspektiv BSC.  

2 VYUŽITÍ METODY BSC PRO NEZISKOVOU 

ORGANIZACI 

Při provádění zjištění využití metody Balanced Scorecard u organizace 

neziskového sektoru byla využita, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

(dále jen KSUSV), příspěvková organizace, jejíž hlavním úkolem je zajištění 

správy, údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na silniční síti 

ve vlastnictví Kraje Vysočina. Ta metodu BSC částečně využívá. 

Vizí organizace je: „Moderní organizace pro efektivní správu a údržbu 

silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina.“ (Rejstřík příspěvkových 

organizací, 2015) Organizace se sestává z pěti cestmistrovství, kdy jde 

o územní rozdělení Kraje Vysočina, tj. vykonávají totožné činnosti, správa 

a údržba silnic II. a III. třídy, a může tak být na základě měření výkonnosti 

využit i benchmarking.  

Hlavním účelem KSUSV je zajištění správy, údržby a oprav silnic, jejich 

součástí a příslušenství na silniční síti ve vlastnictví Kraje Vysočina. (Důvod 

a způsob založení, 2013; Dodatek č. 1024 Zřizovací listiny, 2014) Vedle své 

hlavní činnosti provozuje KSUSV také činnost doplňkovou, která navazuje 

na hlavní účel organizace, a to za předpokladu, že nenaruší doplňkovou 

činností plnění činnosti hlavní. Doplňková činnost je provozována za účelem 

zlepšení hospodářské situace podniku. Zisk, který KSUSV vyplyne 

z doplňkové činnosti, musí organizace použít pouze pro svou činnost hlavní, 

pokud zřizovatel nepovolí jinak. (Dodatek č. 731 Zřizovací listiny, 2012) 
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Při analýze současného stavu řízení organizace zjistíme, že Krajská správa 

a údržba silnic Vysočina se nejvíce orientuje na roční, tedy taktické řízení. 

Tato skutečnost je dána povahou organizace, jelikož zřizovatel klade největší 

důraz na zajištění hlavního účelu organizace za co nejméně finančních 

prostředků, respektive zřizovatel chce dosáhnout co největší kvality 

poskytovaných služeb v rámci zdrojů, které jsou poskytovány na jeden rok. 

S omezeními, se kterými se KSUSV potýká při strategickém plánování, jsou: 

neovlivnitelnost, a tedy nejistota ve výši příspěvku na následující roky a dále 

fluktuace osob, které sedí v radě a zastupitelstvu Kraje Vysočina, což se může 

projevit v odlišných vizích a požadavcích zřizovatele na KSUSV. 

Ale i skrze tyto obtíže se KSUSV snaží vytvářet strategický plán, 

který by vedl k dlouhodobému dosahování cílů organizace, jelikož úspěch 

organizace v dlouhodobém horizontu je žádoucí nejen vlastníky organizace, 

ale daleko širším spektrem subjektů, které se na činnosti organizace podílí 

(zaměstnanci, zákazníci). V KSUSV se klade největší důraz na plánování, 

řízení a měření v oblasti financí a procesů, což je dáno, jak povahou, 

tak činnostmi, které organizace zabezpečuje. (Míka, 2015a) 

2.1 Oblast finanční 

K řízení finanční oblasti organizace sestavuje KSUSV finanční plán. 

K sestavení finančního plánu potřebuje mít schválený příspěvek na činnost 

organizace, který vychází z rozpočtu kraje. Výši tohoto příspěvku schvaluje 

zastupitelstvo kraje a rozděluje ho na části, investiční a neinvestiční. 

Na základě schváleného příspěvku organizace sestaví návrh finančního plánu, 

který zahrnuje plán nákladů, výnosů a výsledku hospodaření rozdělený 

na hlavní a doplňkovou činnost. Dále také obsahuje investiční plán, plán 

hospodaření s fondy, plán odpisů, mezd a plánovaný stav pohledávek 

a závazků na konec roku. Takto sestavený finanční plán je schválen radou 

kraje. (Pravidla Rady Kraje Vysočina, 2013) 

Část neinvestiční dotace se odvede na zajištění neprovozních, 

resp. podpůrných činností, a její výše je odvozena z minulého období. Zbytek 

dotace se po rozdělení na příspěvek na zimu a příspěvek na léto alokuje mezi 

jednotlivá cestmistrovství na základě koeficientů, kterými jsou např.: délky 

silnic, počet obyvatel v oblasti cestmistrovství, chemicky udržované okruhy, 

inertem a plužením udržované okruhy, neudržované okruhy, koeficient zimní 

náročnosti, koeficient váhy počtu obyvatel – zima, letní koeficient opravených 

silnic, koeficient váhy počtu obyvatel – léto, aj. Takto rozdělená dotace 

se dále ještě rozděluje na jednotlivé měsíce. Největší výnosy pro organizaci 
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plynou z provozní dotace a z tržeb z doplňkové činnosti. Největšími náklady 

pro KSUSV jsou osobní náklady, spotřeba materiálu a služby. (Míka, 2015a) 

2.2 Oblast procesní 

Po takto rozdělených finančních prostředcích dochází u jednotlivých 

cestmistrovství k plánování činností. Při určování, které činnosti budou 

realizovány, hraje velkou roli plnění povinností vyplívajících ze zákona 

o pozemních komunikacích a výše poskytnutých finančních prostředků. Dále 

se plánuje doplňková činnost, prostřednictvím které si může cestmistrovství 

snížit náklady na běžnou údržbu převodem části fixních nákladů 

na doplňkovou činnost. Plán doplňkové činnosti vychází hlavně ze zkušeností 

z minulých let. (Míka, 2015a) 

2.3 Způsob měření finanční a procení oblasti 

Aby bylo možné v rámci celého KSUSV provádět plánování, ať už v oblasti 

financí nebo procesů a následně tyto oblasti měřit a vyhodnocovat bylo 

potřeba, aby se pro jednotlivá cestmistrovství zavedl společný systém, 

který by dané operace umožňoval. KSUSV našla východisko v programu 

Business Navigation System (dále jen BNS), který byl do KSUSV 

implementován na jaře roku 2010.(Míka, 2015a) 

Business Navigation System představuje ucelený soubor metodických 

a softwarových nástrojů zaměřených na dlouhodobé i krátkodobé plánování, 

taktické i strategické řízení, projektování změn a hodnocení stanovených cílů. 

Model využívá nástroje na podporu řízení změny jako je Balanced Scorecard 

a současně spojuje hlavní podnikové procesní oblasti - prodej, výrobu 

či služby a finance. Umožňuje hodnocení odchylek plánovaných a skutečně 

dosažených výsledků a jejich přesnou analýzu. Business Navigation System 

je tedy systémem, který vytváří podmínky pro efektivní manažerské 

rozhodování. (Bussines Navigation, 2016) 

Prvním důvodem k zavedení BNS, jak je uvedeno výše, bylo sjednocení 

plánování a vyhodnocování hospodaření všech provozů a cestmistrovství 

v rámci KSUSV. Dalším důvodem k zavedení bylo poskytnout vedoucím 

pracovníkům manažerský informační systém, který by umožňoval z velkého 

množství informací snadno vytřídit potřebné informace v potřebné 

podrobnosti např. v grafické podobě, se kterými může manažer následně 

pracovat a rozvíjet je. Potřeba optimalizace rozhodování o účelném 

vynakládání prostředků s ohledem na priority činností a stav dostupných 

kapacit. Podpora v rozhodování, zda danou činnost řešit skrze externí 
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společnosti nebo vlastními silami. Zavést systém, který by manažery navedl 

k příčinám odchylek a umožnil jim co nejsnadněji modelovat budoucnost 

s ohledem na tyto příčiny. Neposledním důvodem zavedení BNS bylo 

zavedení jednotné, univerzální metodiky oceňování výkonů, hodnocení 

výsledků a motivace a její zveřejnění prostřednictvím nástrojů manažerského 

informačního systému. Zajistit propojení provozního a finančního plánu 

organizace, tedy vazba mezi naturálním a finančním vyjádřením. Také bylo 

potřeba zavést systém, který by napomáhal s kontinuálním plánováním 

a analýzou „What if …“.  

Každoměsíční hodnotící porada k vyhodnocování dosažených výsledků 

jednotlivých cestmistrovství ve vztahu k operativnímu plánu a rozpočtu hraje 

důležitou roli v řízení organizace a to jak finanční ukazatele tak nefinanční. 

Ze stránky finanční se kontroluje zejména to, zda se cestmistrovství se svými 

náklady a výnosy vešlo do velikosti příspěvku, zda plní zisk z doplňkové 

činnosti vůči celoročnímu plánu a zda je v mezích limitu mzdových 

prostředků. Jak již ale víme, KSUSV je neziskovou organizací a není jejím 

hlavním cílem maximalizace zisku, ale poskytování kvalitních služeb. Proto 

se při kontrole plnění rozpočtu dále vyhodnocuje jakým způsobem jednotlivá 

cestmistrovství plní objem naplánovaných činností a s jakou kvalitou tyto 

činnosti vykonává. Pro kontrolu výše uvedených skutečností využívá KSUSV 

výstupů ze systému BNS. (Míka, 2015a) 

2.4 Oblast zákazníků 

Zákazníky v KSUSV lze rozdělil do dvou skupin, a to na zákazníky 

související s hlavní činností a zákazníky souvisejícími s doplňkovou činností 

organizace. Zákazníkem spadající do hlavní činnosti je Kraj Vysočina, který 

jakožto zřizovatel KSUSV zadává a kontroluje činnost organizace. Můžeme 

ovšem říci, že nepřímými zákazníky organizace jsou všichni občané 

a účastníci silničního provozu užívající pozemní komunikace ve správě kraje. 

Co se týče zákazníků z činnosti doplňkové, patří sem zejména Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, pro které KSUSV v rámci smlouvy spravuje silnice I. třídy 

a obce v oblasti Kraje Vysočina. 

Základní otázkou je, co obě skupiny zákazníků od KSUSV očekávají. Jistě 

je to kvalita a s tou je úzce spojena spokojenost zákazníků. Spokojeností 

zákazníků je myšlen jejich pozitivní názor na kvalitu produktů a služeb 

a ostatních činností s poskytováním produktů a služeb spojených. Proto 

je v KSUSV zaveden systém na měření spokojenosti zákazníků a kvality 

produktů a služeb, které poskytují. 
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Spokojenost zákazníků KSUSV je měřena na základě dotazníků, 

které zpracovává vedení organizace. Jeden z dotazníků v příloze č. 2. Měření 

kvality produktů a služeb, které KSUSV poskytuje, se realizuje 

prostřednictvím systém BNS, jak bylo uvedeno výše. (Míka, 2015a) 

2.5 Oblast potenciálů 

Schopnosti zaměstnanců musí mít vedení neustále na zřeteli, 

aby byla organizace schopna poskytovat kvalitní výrobky a služby. 

Kvalifikace zaměstnanců je v KSUSV na dobré úrovni, jelikož každý nový 

zaměstnanec prohází zaškolením v následujících oblastech: oblast pracovní 

náplně, BOZP a PO a dopravy a integrovaného systému řízení. Dále 

se v KSUSV každým rokem vypracuje plán školení, aby se zabezpečilo 

neustálé udržován, popř. zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Podpora 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců je důležitým nástrojem podpory 

výkonnosti. 

Pouze kvalifikace zaměstnanců nepovede k tomu, aby přispívali k plnění cílů 

organizace. Motivace je další důležitou oblastí, kterou je potřeba řešit ve sféře 

zaměstnanců. Motivace v KSUSV je jak finanční v rámci odměn a osobního 

ohodnocení, tak nefinanční, jako např. příspěvky na očkování, firemní 

telefony, příspěvky na stravování nebo možnost odkupu dřeva, které bylo 

odstraněno v rámci činnosti organizace. Spokojenost a motivovanost 

zaměstnanců je v rámci KSUSV měřena každoročně na základě anonymních 

dotazníků. (Míka, 2015a) 

3 VÝSLEDKY - NÁVRH BALANCED SCORECARD 

PRO KSUSV, P. O. 

Sestavení BSC je komplikované, v praxi i zdlouhavé a vyžaduje dobrou 

orientaci v procesech týkajících se dané organizace. Implementace BSC bývá 

zpravidla v praxi velmi nákladná a personálně a organizačně náročná. 

Sestavení návrhu BSC pro KSUSV je rozděleno do několika kroků. Nejprve 

autoři ve spolupráci s vedením organizace odvodili strategické cíle 

společnosti pro každou z perspektiv. Následně se věnovali volbě měřítek 

a strategických akcí důležitých pro plnění jednotlivých cílů a nakonec došlo 

k sestavení strategické mapy. Pro návrh BSC v KSUSV bylo odvozeno 

celkem 9 strategických cílů rozdělených do čtyř perspektiv metody Balanced 

Scorecard. 
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3.1 Navržené strategické cíle finanční perspektivy 

Pro finanční perspektivu byly zvoleny tři cíle: získávání finančních 

prostředků, tvorba zisku z dílčí činnosti, naplňování finančního plánu 

a hospodárné nakládání s finančními prostředky. (Míka, 2015b) 

Základním získáváním finančních prostředků je získání prostředků na činnost 

od svého zřizovatele Kraje Vysočiny tak, aby byla KSUSV schopna provádět 

činnost, pro kterou je zřízena. Dále má organizace možnost získávat finanční 

prostředky prostřednictvím dotací z Evropské unie nebo od státu 

a z doplňkové činnosti. Měřítkem cíle bylo zvoleno měření výše skutečného 

objemu finančních prostředků, které má KSUSV k dispozici a výše finančních 

prostředků, které potřebuje k zajištění své činnosti. Strategickými akcemi cíle 

je přesvědčit zřizovatele o výši příspěvku, který organizace potřebuje 

pro svou činnost a získat co nevětší dotace od státu a z EU.  

Tabulka 1: Návrh finanční perspektivy 

Strategický cíl Popis cíle Měřítka Strategické akce 

Získávání 

finančních 

prostředků 

Zajištění dosti 

finančních 

prostředků pro 

plnění hlavní 

činnosti KSUSV. 

(Příspěvek 

zřizovatele, 

doplňková 

činnost, dotace 

z EU a od státu). 

Výše skutečného 

obejmu 

finančních 

prostředků proti 

výši finančních 

prostředků, které 

KSUSV 

potřebuje 

k zajištění své 

činnosti. 

- Přesvědčit 

zřizovatele o výši 

příspěvku, který 

organizace 

potřebuje pro svou 

činnost. 

- Získat dotace 

od státu a z EU. 

Tvorba zisku 

z doplňkové 

činnosti 

Tvorba zisku 

z doplňkové 

činnosti vede 

k naplňování 

finančního plánu 

a k zajištění všech 

plánovaných 

činností KSUSV. 

Skutečná výše 

zisku 

z doplňkové 

činnosti 

v porovnání 

s plánem. 

- Dodržet naplňování 

plánu doplňkové 

činnosti. 

- Průběžná kontrola 

naplňování plánu. 

Naplňovat 

finanční plán 

a hospodárně 

nakládat 

Naplňování 

finančního plánu 

a hospodárné 

nakládání 

Srovnání 

plánovaného 

a skutečného 

plnění plánu. 

- Dodržet 

naplňování 

finančního plánu. 

- Kontrola 
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s finančními 

prostředky 

s finančními 

prostředky jsou 

základní cíle 

organizace. 

Porovnání 

nákladů na 

činnost. 

naplňování 

finančního plánu. 

- Porovnávání 

nakládání 

s finančními 

prostředky mezi 

jednotlivými 

cestmistovstvími. 

Zdroj: vlastní zpracování autorů ve spolupráci s vedením KSUSV 

Tvorba zisku z doplňkové činnosti je důležitá jak pro podporu činnosti hlavní 

a možnosti poskytnutí co nejkvalitnějších služeb, tak pro plnění finančního 

plánu organizace. Měřítkem tohoto cíle je poměr současné výše zisku 

z doplňkové činnosti a výše zisku z doplňkové činnosti, které má KSUSV 

dosáhnout v rámci plánu. Strategickou akcí cíle je dodržet naplňování plánu 

doplňkové činnosti a jeho průběžná kontrola. 

Naplňování finančního plánu a hospodárné nakládání s finančními prostředky 

jsou základní cíle organizace vyplívající ze strategie organizace. Měřítkem 

naplňování finančního plánu je srovnání plánovaného a skutečného plnění 

plánu. Měření hospodárného nakládání s finančními prostředky je v KSUSV 

realizováno pomocí systému BNS, kde porovnávají skutečné náklady 

na danou činnost s náklady, které jsou uvedeny ve sborníku a dalším 

porovnáním stejných činností mezi jednotlivými cestmistrovstvími. 

3.2 Navržené strategické cíle perspektivy interních procesů 

Cíle perspektivy interních procesů vedou k naplňování potřeb zákazníků, 

očekávání zřizovatele a naplňování plánů KSUSV. V perspektivě interních 

procesů byly zvoleny dva cíle: zvyšování efektivnosti procesů a zlepšení 

využití výrobních kapacit a lidských zdrojů. (Míka, 2015b) 

Tabulka 2: Návrh perspektivy interních procesů 

Strategický 

cíl 
Popis cíle Měřítka 

Strategické akce 

Zvýšit 

efektivnost 

procesů 

Minimalizovat 

ztráty spojené 

s výrobním 

procesem a 

snižování nákladů 

na procesy. 

- Porovnání 

nových a starých 

variant procesů. 

- Důkladné zpracování 

plánů procesů, kontrola 

jejich dodržování 

a využívání „What if …“ 

analýzy. 
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Zlepšení 

využití 

výrobních 

kapacit a 

lidských 

zdrojů 

Identifikace a 

využití volných 

výrobních kapacit 

a lidských zdrojů. 

- Harmonogram 

využití výrobních 

kapacit a lidských 

zdrojů 

v kompetenci 

interní komise. 

- Plnění harmonogramu 

vytvořeného interní 

komisí. 

- Implementace funkční 

oblasti Zdroje a 

potenciály výkonu 

v systému BNS. 

Zdroj: vlastní zpracování autorů ve spolupráci s vedením KSUSV 

Zvyšování efektivnosti procesů je v KSUSV velmi důležité, jelikož vede 

k úspoře finančních prostředků, strojních kapacit a lidských zdrojů, 

které je možné použít pro další činnosti organizace. Například optimalizace 

okruhů (tras), které jezdí sypací vůz. Tyto trasy je potřeba optimalizovat tak, 

aby se ušetřilo co nejvíce technických přejezdů, ve kterých daný vůz 

nevykonává práci (jede např. doplnit posypový materiál). Měřítkem cíle 

je porovnávání nově navrhnutých procesů s procesy starými. Strategickou 

akcí cíle je důkladné zpracování plánů procesů, kontrola jejich dodržování 

a využívání What if analýzy. 

Zlepšení plánování využití výrobních kapacit a lidských zdrojů je pro KSUSV 

důležitou oblastí z důvodu rychle se měnící situace na pozemních 

komunikacích, na kterou musí organizace reagovat a přizpůsobit ji svou 

činnost. Dále má KSUSV možnost volné kapacity využít v rámci doplňkové 

činnosti, a proto je potřeba, aby tyto kapacity správně identifikovala. Měření 

tohoto cíle má v kompetenci interní komise, která vytváří harmonogram 

využití těchto zdrojů a snaží se o jeho zefektivnění. Plnění harmonogramu 

vytvořeného interní komisí je strategickou akcí určenou k naplňování 

tohoto cíle. 

Pro efektivnější využití strojních kapacit a lidských zdrojů je v KSUSV 

navržena funkční oblast s názvem Zdroje a potenciály výkonu, 

která se zabývá optimalizací využití lidských zdrojů a strojních kapacit 

využívaných pro poskytované výkony. Tato oblast je rozdělena do dvou 

modulů, a to do modulu strojních kapacity a lidských zdrojů. Oba moduly řeší 

problematiku plánování těchto zdrojů s ohledem na potřeby poskytovaných 

výkonů a optimalizaci jejich využití. Implementací této navržené oblasti 

do již zmíněného manažerského informačního systému BNS, by měla 

organizace dosáhnout zvýšení efektivnosti plánování a využití zdrojů v rámci 

všech realizovaných činností. 
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3.3 Navržené strategické cíle zákaznické perspektivy 

Cíle v této perspektivě vyjadřují vztah k zákazníkům KSUSV, jež jsou klíčoví 

pro chod a vývoj organizace. V rámci této perspektivy byly zvoleny dva cíle: 

udržení klíčových zákazníků a zvyšování spokojenosti zákazníků. (Míka, 

2015b) 

Udržení klíčových zákazníků v rámci doplňkové činnosti je pro KSUSV 

zásadní, jelikož více jak 75% zisků z doplňkové činnosti plyne od Ředitelství 

silnic a dálnic ČR. Druhým klíčovým zákazníkem v rámci doplňkové činnosti 

jsou obce v Kraji Vysočina. Měřítkem pro tento cíl bylo zvoleno porovnání 

mezi tím, kolik klíčových zákazníků si KSUSV dokázalo udržet vzhledem 

k minulému období. Strategickou akcí cíle je zvyšování kvality 

poskytovaných produktů a služeb. 

Tabulka 3: Návrh zákaznické perspektivy 

Strategický cíl Popis cíle Měřítka 
Strategické 

akce 

Udržení 

klíčových 

zákazníků 

Udržení klíčových 

zákazníků je 

pro KSUSV zásadní 

z důvodu, že většina 

zisků z doplňkové 

činnosti plyne 

od malého počtu 

subjektů. 

- Porovnání počtu 

klíčových zákazníků 

v současnosti 

vzhledem 

k minulému období. 

- Zvyšování 

kvality 

poskytovaných 

produktů 

a služeb 

Zvyšování 

spokojenosti 

zákazníků 

Spokojený zákazník je 

zákazníkem věrným 

a jeho reference 

vytvářejí jméno 

organizace. 

- Dotazníkové 

šetření. 

Zdroj: vlastní zpracování autorů ve spolupráci s vedením KSUSV 

Zvyšování spokojenosti zákazníků je jedním z předpokladů úspěšnosti 

organizace. Je velmi důležitá pro udržení klíčových zákazníků a vytváří 

jméno organizace. Pro měření tohoto cíle KSUSV provádí dotazníkové šetření 

spokojenosti zákazníků. Strategickou akcí je stejně jako u cíle udržení 

klíčových zákazníků zvyšování kvality poskytovaných služeb. 



ACTA STING 

32 

3.4 Navržené strategické cíle perspektivy potenciálů 

Perspektiva potenciálů ukazuje, co je potřeba zajistit, aby bylo dosahováno 

cílů perspektivy interních procesů. Do této perspektivy jsou zahrnuty cíle 

týkající se kvalifikace, motivace a spokojenosti zaměstnanců. Právě 

motivovaný spokojený a znalý pracovník dokáže vytvářet hodnotu 

jak pro organizaci, tak pro zákazníky. Navrženými cíli perspektivy 

potencionálů jsou: zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zvyšovat motivaci 

a spokojenost zaměstnanců. (Míka, 2015b) 

Tabulka 4: Návrh perspektivy potencionálů 

Strategický cíl Popis cíle Měřítka Strategické akce 

Zvyšování 

kvalifikaci 

zaměstnanců 

Zvyšování 

kvalifikace 

zaměstnanců 

z důvodu 

neustálých inovací. 

- Plán vzdělávání, 

náklady na počet 

školení. 

- Udržení zavedeného 

systému kvalifikace 

zaměstnanců. 

Zvyšovat 

motivaci 

zaměstnanců a 

jejich 

spokojenost 

Motivovaný 

a spokojených 

zaměstnanec je 

jedním z faktorů 

úspěšnosti 

organizace, jelikož 

podává lepší 

výkony, a tím 

ovlivňuje i plnění 

ostatních 

perspektiv. 

- Anonymní 

dotazníky 

směřované 

na spokojenost 

a motivovanost 

zaměstnanců. 

- Udržení motivujícího 

pracovní prostředí 

a systému benefitů  

- Tvorba vhodné 

metodiky 

ohodnocování 

pracovníků. 

Zdroj: vlastní zpracování autorů ve spolupráci s vedením KSUSV 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců (školení) je pro organizaci strategicky 

významné z důvodu neustálých inovací probíhajících procesů. K měření 

plnění tohoto cíle slouží plán vzdělávání a náklady na počet proškolených 

zaměstnanců. Strategickou akcí je udržení již zavedeného systému kvalifikace 

zaměstnanců, které povede k udržování a neustálému zvyšování jejich 

kvalifikace. 
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Zvyšovat motivaci a spokojenost zaměstnanců, tj. motivovaný a spokojených 

zaměstnanec je jedním z faktorů úspěšnosti organizace, jelikož podává lepší 

výkony, a tím ovlivňuje i plnění ostatních perspektiv. Měřítkem tohoto cíle 

je dotazníkové šetření prováděné každoročně v rámci organizace. Jako 

strategické akce cíle byly zvoleny: udržení motivujícího pracovního prostředí 

a systému benefitů a tvorba vhodné metodiky ohodnocování pracovníků, 

která povede k motivaci a spokojenosti zaměstnanců, kteří nebudou mít 

potřebu organizaci opustit. 

Návrh zavedení jednotné metodiky ohodnocování pracovníků by měl vést 

k rovnocennému ohodnocování a vyšší motivaci a spokojenosti pracovníků. 

Aby byl motivační systém ucelený doporučil by v KSUSV zavést jednotnou 

metodiku ohodnocování zaměstnanců. Výše finančních prostředků plynoucí 

z osobního ohodnocení a odměn zaměstnanců je v kompetenci vedoucích 

pracovníků. Z tohoto důvodu může docházet k nespravedlivému ohodnocení 

a demotivaci zaměstnanců, což bude znehodnocovat celý motivační systém 

organizace. Proto by zavedení jednotného systému ohodnocování pracovníků 

organizaci pomohlo ke zvyšování motivace a spokojenosti zaměstnanců 

a mělo by také vliv na udržení klíčových pracovníků organizace. 

3.5 Návrh strategické mapy 

Mezi zvolenými strategickými cíli jednotlivých perspektiv je potřeba 

identifikovat vztahy příčin a následků. Propojením strategických cílů 

zajistíme, aby všechny zvolené cíle napomáhaly k plnění vize organizace. 

Mapa byla sestavena na základě dedukce vazeb mezi cíli uvnitř jednotlivých 

perspektiv i napříč perspektivami. V sestavené strategické mapě je 9 cílů 

spojeno 19 vazbami. Na základě teoretických znalostí, informací 

od managementu organizace a povahy organizace autoři usoudili, 

že pro plnění vize organizace je vhodný model mapy, kde perspektivy 

finanční a zákaznická stojí vedle sebe a následně na ně navazuje perspektiva 

interních procesů a potenciálů. 
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Obrázek 1: Návrh strategické mapy pro KSUSV 

Zdroj: vlastní zpracování autorů 

Sestavování vazeb mezi cíli začalo u perspektivy potenciálů, kde 

je nejdůležitějším cílem zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jelikož 

napomůže ke zvyšování jejich motivace a spokojenosti. Plnění tohoto cíle 

také přispívá k plnění obou cílů perspektivy interních procesů. Ovšem 

ani druhý cíl perspektivy potenciálů není zanedbatelný. Nejen že ovlivňuje cíl 

první, ale také má vliv na zvyšování efektivity procesů. V perspektivě 

interních procesů jsou si oba cíle velmi blízké, navzájem se ovlivňují a mají 

vliv na stejné cíle perspektivy finanční. Zvyšování efektivity procesů povede 
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k úspoře nákladů, a tedy jak k hospodárnému nakládání s finančními 

prostředky, tak ke tvorbě zisku z doplňkové činnosti. Zlepšování využití 

výrobních kapacit a lidských zdrojů povede k možnosti využití těchto zdrojů 

v doplňkové činnosti, popřípadě k hospodárnému nakládání se zdroji, 

a to jak finančními, tak lidskými či strojními. 

Ve finanční perspektivě je důležitým cílem tvorba zisku z doplňkové činnosti, 

který ovlivňuje jak cíl naplňování finančního plánu organizace, jelikož 

je jednou ze složek tohoto plánu, tak cíl získávání potřebných finančních 

prostředků, protože je jedním z pramenů finančních zdrojů. Získávání 

potřebných finančních prostředků je velmi důležité pro udržování kvality 

produktů a služeb organizace, a tedy má velký vliv na spokojenost zákazníků. 

Ovšem nejdůležitějším cílem perspektivy je naplňování finančního plánu 

a hospodárné nakládání s finančními prostředky. Tento cíl zastřešuje oba cíle 

předchozí a vyplývá z hlavního účelu organizace. Jedním z cílů zákaznické 

perspektivy je již zmíněný cíl spokojenosti zákazníků. Tento cíl má 

pro organizaci velký význam, jelikož spokojenost zákazníků ovlivňuje 

jak tvorbu zisku z doplňkové činnosti, tak je předpokladem pro udržení 

si klíčových zákazníků organizace. Udržení si klíčových zákazníků má velký 

vliv na tvorbu zisku z doplňkové činnosti, protože z opravdu malého počtu 

zákazníků KSUSV plyne většinový objem zisků. Naplňováním všech 

zmíněných cílů by organizace měla dosahovat ke splnění své vize a strategie. 

4 DISKUSE A ZÁVĚR 

Zárodek metody BSC vznikl roku 1990 v projektu Davida Nortona a Roberta 

Kaplana s názvem „Měření výkonnosti podniku budoucnosti“, dva roky 

později vzniká metoda samotná, která je již sestavena ze čtyř různých 

perspektiv o přibližně více než deset let později můžeme nalézt publikace 

autorů, kteří metodu BSC přenáší do veřejného sektoru jako např. Hušek, 

Šusta, Půček, (2006), Šašek a Vacík (2011), Vodáková (2016) 

a ze zahraničních pak Horváth (2002), Niven (2008) a Smith (2014). 

Návrh Balanced Scorecardu pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny byl 

řešen ve spolupráci s vedením organizace. Bylo navrženo 9 strategických cílů 

rozdělených do čtyř perspektiv metody Balanced Scorecard a k nim přiřazeny 

vhodné měřítka a strategické akce, které vedou k naplňování těchto cílů. 

V rámci této části byly popsány dva návrhy, které by měly organizaci pomoci 

při zvyšování efektivnosti využití lidských zdrojů a strojních kapacit a zlepšit 

motivaci a spokojenost zaměstnanců. Nakonec byla sestavena strategická 



ACTA STING 

36 

mapa, která vystihuje důležitost jednotlivých strategických cílů a ukazuje 

cestu vedoucí k naplňování vize organizace. 

Případová studie použití BSC u KSUSV ukazuje na možnosti využití 

manažerského nástroje řízení pro původně ryze ziskový sektor, ale protože 

tento nástroj používá i jiná než jen finanční měřítka pro hodnocení, 

má ve veřejném sektoru velkou možnost využití. Z výše uvedených informací 

vyplívá, že KSUSV využívá kvalitní a funkční systém řízení plánů a rozpočtů, 

orientovaný do oblastí financí a procesů, který vede ke správnému 

rozhodování a řízení organizace. V rámci dalšího rozvoje organizace 

by se tedy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny měla zaměřit především 

na oblasti zákazníků a potenciálů, což by vedlo k plnému využití potenciálu 

organizace. 

Cílem článku bylo provést kazuistiku použití Balanced Scorecard u vybraného 

subjektu neziskového sektoru. Uvedený příklad přenesení a využití BSC 

v neziskovém sektoru u příspěvkové organizace ukazuje i cestu a možnosti 

jejího využívání ve veřejném sektoru obecně. Struktura strategické mapy 

a postavení jednotlivých perspektiv by bylo velmi obdobné jako 

u popisovaného příkladu. V perspektivě potenciálů by šlo také především 

o kvalifikaci a motivaci zaměstnanců k dosahování co nejlepšího, 

tj. nejvyššího a kvalitního výstupu. V perspektivě interních procesů by šlo 

o zkvalitnění vnitřní řídící práce. Perspektivu zákazníků ve veřejném sektoru 

můžeme chápat jako širokou veřejnost spotřebovávající produkty veřejného 

sektoru a ve finanční perspektivě by to mohlo fungovat velmi obdobně jako 

u zmiňované p. o. bez doplňkové ziskové činnosti. P. o. také hospodaří 

s omezenými přidělenými finančními prostředky, obdobně jako celý veřejný 

sektor, a je nucena s nimi pokrýt své potřeby při plnění svých povinností, 

stejně jako jiné instituce ve veřejném sektoru. 
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DAŇOVÁ OPTIMALIZACE A PRINCIPY CSR – MOHOU 

BÝT SKUTEČNĚ V SOULADU?  

TAX OPTIMIZATION AND CSR PRINCIPLES - THEY 

CAN ACTUALLY BE IN COMPLIANCE? 

 

Monika Hodinková, Pavel Svirák 

 

Abstrakt: Snahu optimalizovat daňovou povinnost podnikatelského subjektu 

je možné považovat za  racionální chování každého daňového poplatníka. 

Celá řada především mezinárodních společností se prezentuje 

jako společensky odpovědné firmy, které aplikují do svých každodenních 

aktivit principy CSR. CSR představuje určitou formu dobrovolného závazku 

společnosti chovat se zodpovědně vůči prostředí a společnosti, ve kterém 

firma působí. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a zhodnotit, zda je možné, 

aby společnosti používaly různé nástroje daňové optimalizace a současně byly 

schopné aplikovat principy společenské odpovědnosti firem, a to ve třech 

základních oblastech CSR (oblasti sociální, environmentální a ekonomické). 

Závěry výzkumu poukazují na skutečnost, že zajistit soulad naplňování 

principů CSR a současně realizovat daňovou optimalizaci může být poněkud 

obtížné. Dosažené výsledky ukazují, že společnosti se orientují především 

na naplňování sociální oblasti CSR, následovanou oblastí environmentální, 

a že ekonomická oblast CSR u většiny zkoumaných objektů bývá v současné 

době spíše opomíjena. 

 

Klíčová slova: daňová optimalizace, společenská odpovědnost firem, daňové 

ráje 

 

Abstract: Efforts to optimise company´s tax liability can be considered 

as a rational behaviour of each taxpayer. A number of international 

companies present themselves as a socially responsible company, which apply 

the CSR principles into their daily activities. CSR represents a form 

of voluntary commitment of a company to act responsibly towards 

the environment and the society, where the company operates. The main aim 

of the paper is to analyse and assess whether it is possible that the companies 

can use different tax optimization instruments and at the same time have been 
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able to apply the corporate social responsibility principles, in all of the tree 

basic areas (the social, environmental and economic). Research findings 

point to the fact that the fulfilment of the CSR principles to ensure compliance 

and to simultaneously implement tax optimisation can be quite difficult. The 

obtained results show that the companies are oriented mainly to the fulfilment 

of the CSR social area, followed by the environmental area. The economic 

area of CSR is currently rather neglected in the majority of tested companies.    

 

Keywords: tax optimization, corporate social responsibility, tax havens 

 

JEL klasifikace: H21, M14 

1 ÚVOD 

Corporate social responsibility (dále jen „CSR“) představuje pro management 

společností optimální způsob, jak nastavit vztahy s jejich partnery, 

které by vedly ke zlepšení pověsti a důvěryhodnosti jejich společnosti. 

Na CSR je podle Jenkins (2009) možné pohlížet ve smyslu, jak podnikatelé 

řídí své podnikatelské procesy za účelem dosažení celkového pozitivního 

dopadu na společnost. Část autorů (Pavlík a Bělčík 2010; Abramuszkinová 

Pavlíková a Basovníková 2014) využívá dělení CSR aktivit do tří základních 

oblastí, a to na oblast: ekonomickou, sociální a environmentální. 

Fallan et al. (1995) zdůrazňují, že plánování daňové povinnosti podniku 

je zcela legální činnost, která je zaměřena na snížení daňového zatížení 

podniku. Jak dále 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. Je tedy nutné zdůraznit, že daňová optimalizace 

(v mezích aktuálně platné legislativy příslušné jurisdikce, ve které podnikatel 

vykonává své podnikání) je zcela legální aktivita každého daňového 

poplatníka.  

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a zhodnotit, zda je možné, 

aby společnosti používaly různé nástroje daňové optimalizace a současně byly 

schopné aplikovat principy společenské odpovědnosti firem, a to ve třech 

základních oblastech CSR, tedy oblasti sociální, environmentální 

a ekonomické.  
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2 CSR A DAŇOVÁ OPTIMALIZACE 

V následujících kapitolách jsou blíže rozebrány přístupy ke společenské 

odpovědnosti firem a daňové optimalizaci dle současného stavu poznání 

zjištěného prostřednictvím systematického průzkumu literatury.  

2.1 Společenská odpovědnost firem v ČR a zahraničí 

Business Leaders Forum (2012, s. 2) vymezuje společenskou odpovědnost 

jako „dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování 

odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají“. Holátová (2007, 

s. 82) uvádí, že „společenská odpovědnost firem je koncept, kterým 

se podniky otevřeně přiznávají ke spoluzodpovědnosti za stav a chod 

společnosti, který vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze 

ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí (komunitu, 

sociální situace zaměstnanců apod.) a ve které je počítáno s faktem, 

že stakeholders (osoby, jichž se činnost organizací a firem dotýká) ovlivňují 

úspěch firmy.“   

Na úvod je nezbytné zdůraznit, že CSR je poměrně široký pojem, který v sobě 

zahrnuje celou řadu činností, které je možné rozdělit do určitých oblastí. 

Podle Carroll (1979) je možné CSR definovat následujícím způsobem: CSR 

podnikatele zahrnuje ekonomické, právní, etické a dobrovolné očekávání, 

které má společnost vůči organizaci v daném okamžiku. Carroll (1979) pak 

dále rozlišuje čtyři stupně společenské odpovědnosti podniku, které řadí 

vzestupně podle stupně vývoje podniku ve společensky odpovědné chování 

a jednání. Prvním stupněm je ekonomická odpovědnost: snaha podniku 

maximalizovat bohatství a hodnoty zájmových skupin. Druhým stupněm 

je zákonná odpovědnost: podnik dodržuje právo a jedná v rámci platné 

legislativy. Třetí stupeň představuje etická odpovědnost: dodržování 

standardů přijatelného chování vůči zájmovým skupinám podniku a čtvrtý 

stupeň tvoří tzv. dobrovolná odpovědnost. Část autorů (Pavlík a Bělčík 2010; 

Abramuszkinová Pavlíková a Basovníková 2014) využívá dělení CSR aktivit 

do tří základních oblastí, a to na oblast ekonomickou, sociální 

a environmentální. Prskavcová et al. (2007) zdůrazňuje, že CSR nemá 

v České republice příliš dlouhou historii, a to především z historických 

důvodů. Problematice CSR v České republice se i přesto věnuje řada autorů 

(Holátová 2007; Prskavcová et al. 2007; Pavlík a Bělčík 2010; 

Adámek 2013).  
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Adámek (2013) uvádí, že zkoumání uplatnitelnosti CSR bývá celosvětově 

spíše orientováno na velké podniky a Česká republika v tomto případě není 

výjimkou. Otázka zavádění CSR do sektoru podnikání MSP doposud zůstává 

v podmínkách České republiky poněkud opomenuta. Adámek (2013) 

na základě provedené literární rešerše sumarizoval CSR do třech zásadních 

bodů: (1) Jedná se o dobrovolný akt (přijetí konceptu CSR je naprosto 

dobrovolné a je zcela nad rámec platné legislativy). (2) Šíře konceptu 

je částečně ohraničena oblastí sociální, environmentální a ekonomickou. (3) 

Koncept CSR může mít dopad na zvyšování životních, pracovních 

a environmentálních podmínek všech zainteresovaných skupin. Na základě 

provedených analýz a průzkumů, odborných konzultací, diskusí a získaných 

poznatků, lze najít shodu se závěry výzkumu Pavlík a Bělčík (2010) 

a je možné charakterizovat současný stav: nízké povědomí o rozsahu oblasti 

CSR (vnímání je velmi často zúženo pouze na etické chování podniku 

a filantropii); nesystémový přístup podniků k celkové koncepci; politika CSR 

je v podnicích zařazena spíše dovnitř (tzn. na vzdělávání a sociální výhody 

pro zaměstnance); podniky se převážně zaměřují na etické kodexy a aktivity 

v oblasti ochrany životního prostředí a dárcovství; nedostatečná podpora 

a uplatňování CSR ze strany veřejného sektoru; nízká mediálnost 

problematiky CSR včetně případných přínosů pro organizace zabývající 

se CSR (obecně je problémem nedostatečná informovanost veřejnosti); 

dochází k záměně aktivit CSR za marketingové principy (záměrná prezentace 

podniku a jejich produktů, případně služeb) nebo dokonce za činnosti, 

které jsou dány legislativními nařízeními.  

Tabulka 1: CSR v oblasti ekonomické, environmentální a sociální 

CSR v ekonomické 

oblasti 

Kodex podnikatelského chování firmy, transparentnost, 

uplatňování principů dobrého řízení (corporate governance), 

odmítání korupce, dobré vztahy s akcionáři, chování k zákazníkům, 

spotřebitelům, a dodavatelům, chování k investorům, ochrana 

duševního vlastnictví. 

CSR 

v environmentální 

oblasti 

Ekologická výroba, produkty a služby (standardy řady ISO 14000 

a EMAS), ekologická firemní politika (recyklace, používání 

zejména ekologických produktů), zmenšování dopadů na životní 

prostředí, ochrana přírodních zdrojů. 

CSR v sociální oblasti 

Firemní filantropie, dialog se stakeholdery, zdraví a bezpečnost 

zaměstnanců, rozvoj lidského kapitálu, dodržování pracovních 

standardů, zákaz dětské práce, vyváženost pracovního a osobního 

života zaměstnanců; rovné příležitosti, rozmanitost na pracovišti 

(etnické minority, handicapovaní a starší lidé), zajištění 

rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další 

uplatnění, jistota zaměstnání, lidská práva atd. 

Zdroj: Holátová (2007) 
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2.2 Daňová optimalizace 

Řada autorů (Fallan et al., 1995; Hoffman, 2002; Vančurová a Láchová, 2014) 

klade důraz na legálnost praktik označovaných jako tax management 

či plánování daňové povinnosti. Fallan et al. (1995) zároveň zdůrazňují, 

že plánování daňové povinnosti podniku je zcela legální činnost, 

která je zaměřena na snížení daňového zatížení podniku. 

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. 

Plánování daňové povinnosti podle Lymer a Oats (2013) zahrnuje strategické 

využití legislativou nabízených daňových zvýhodnění, která jsou aplikována 

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. 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. Raposo a Mourao (2013) uvádí, že kontrolní 

reakce je možné rozdělit na opatření jednostranná a vícestranná. 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. 

V současné době neexistuje konsensus ani soubor kritérií vystihující daňové 

ráje a k dispozici také není ani žádný závazný seznam daňových rájů.  

Vymezení přesné definice „daňového ráje“ je podle Booijink a Weyzing 
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(2007) velmi kontroverzní, neboť tento pojem může mít rozdílné významy 

a je často používán pro rozdílné účely.  

O formulaci definice termínu „daňový ráj“ se pokusila část autorů (Široký, 

2013; Petrovič et al., 1998). Daňový ráj je podle Petrovič et al. (1998, s. 29) 

možné definovat jako „jakoukoliv zemi, jejíž zákony, nařízení, tradice 

a v některých případech smluvní ustanovení umožňují snížení celkového 

daňového zatížení“. Podle Leservoisier (1996, s. 9), který se odvolává 

na francouzskou daňovou správu, poukazuje na významnou skutečnost, 

že termín „daňový ráj“ se v daňové legislativě Francouzské republiky vůbec 

nevyskytuje a že pro dané státy francouzská správa používá termín „země 

s privilegovaným daňovým režimem”.    

Daňové ráje, nebo offshore finanční centra, jsou podle Larudee (2009) 

jurisdikce, které nabízí především dvě věci, a to nulové (nebo blížící se nule) 

zdanění podnikových aktivit, a bezpečnost vztahující se k finančním aktivům, 

čímž mohou být pro řadu daňových poplatníků velmi lákavé. 

3 VÝSLEDKY 

Hospodářské noviny (2016) zveřejnily seznam plátců, které každoročně 

oceňuje Ministerstvo financí ČR na základě výše plateb, které obdrží 

v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Ze zjištěných 

skutečností vyplynulo, že se v roce 2015 podařilo vybrat na dani z příjmů 

právnických osob (dále jen „DPPO“) do státního rozpočtu 

více než 138 miliard korun, což je o 15 miliard korun více než za rok 2014. 

V této souvislosti též zazněla informace, že právě 20 % z této částky pochází 

od oceněných plátců, z nichž prvních deset (z celkově dvaceti zveřejněných) 

je uvedeno v tabulce č. 2.  
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Tabulka 2: Seznam oceněných plátců při zohlednění konsolidovaných skupin 

za rok 2015 

Č. Společnost Částka 

uhrazená 

na DPPO 

(v Kč) 

Vybrané aktivity společností v oblasti CSR 

1. 
Skupina České 

spořitelny 
4.298,180.477 

Speciální služby pro osoby s handicapem; Rovné 

příležitosti; Sociální bankovnictví; Nadace Depositum 

Bonum; práce se studenty; finanční vzdělávání; Nadace 

České spořitelny; Zelená banka; sponzorování kultury 

a sportu, aplikace Melinda. [9] 

2. Skupina ČEZ 3.838,111.075 

TOP odpovědná velká firma 2015 – zlatý certifikát; 

Kategorie „Pomáháme“: Dary a nadace ČEZ, reklamní 

partnerství, čas pro dobrou věc, plníme přání; Kategorie 

„Životní prostředí“ – politika bezpečnosti a ochrany ŽP, 

programy snižování zátěže ŽP, sledování parametrů 

pro ochranu ovzduší; Kategorie „Bezpečnost a kvalita“ – 

energetická bezpečnost a soběstačnost ČR, kultura 

bezpečnosti, jaderná bezpečnost, kvalita; Ombudsman ČEZ. 

[28] 

3. 
ŠKODA AUTO 

a.s. 
3.462,814.353 

Zintenzivnění a orientace na projekt CSR ve 4 pilířích: 

dopravní bezpečnost, technické vzdělání, podpora dětí 

a bezbariérová mobilita; dále se zaměřuje na ekologická 

opatření a podporu regionů, ve kterých má své výrobní 

závody. [30]  

4. Skupina ČSOB 2.564,325.167 

TOP odpovědná velká firma 2015 – stříbrný 

certifikát*`CSR priority: Diverzita (rovné pracovní 

příležitosti, podpora osob se zdravotním postižením), 

Regiony; Odpovědné podnikání (etika v podnikání, 

dobrovolnictví a filantropie); Vzdělávání (finanční 

gramotnost, osobní dárcovství). [10] 

5. 
Komerční banka, 

a.s. 
2.325,216.291 

Cílem je přispívat ke společnému dobru v rovině 

hospodářské, sociální i ekologické; Ekonomická oblast 

(zodpovědné řízení rizik a transparentnost); Ochrana 

životního prostředí (např. třídění odpadu zaměstnanců; 

nákup zelené energie, používání LED osvětlení); Oblast 

lidských zdrojů (dlouhodobé partnerství se zaměstnanci; 

otevřenost k lidem, zaměstnávání zdravotně postižených; 

vzdělávací aktivity a programy); podpora kulturních 

událostí, sportů, vzdělání a podpora sociálně a duševně 

znevýhodněných lidí. [18] 
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6. 

Hyundai Motor 

Manufacturing 

Czech s.r.o. 

1.939,740.780 

Nadační fond Hyundai; Projekt Dobrý soused (finanční 

podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit 

v obcích ze sousedství); Korejské dny v Ostravě 

(podpora kulturní akce); Hyundai Family Day (společný 

rodinný den pro zaměstnance v areálu společnosti); 

Darování aut školám a dalším institucím; Společně pro 

bezpečnější Ostravu (prevence kriminality); Kampaň 

pro podporu darování krve; Dopravně-bezpečnostní 

akce. [16] 

7. 
Lesy České 

republiky, s.p. 
1.178,573.530 

Poskytování darů (orientace na sociálně, zdravotně a jinak 

handicapované občany); prezentace podniku formou 

reklamy; spoluodpovědnost státního podniku za stav 

občanské společnosti; podpora školství (zejména 

oborového); podpora spotřeby dřeva a propagace dřeva jako 

obnovitelné suroviny; životní prostředí, ochrana přírody; 

podpora masového sportu (se zaměřením na sporty 

provozované v lese); kulturní události; podpora 

protipožárních aktivit. [21] 

8. 
O2 Czech 

Republic a.s. 
1.175,953.804 

Etické zásady podnikání (firemní kultura; udržení důvěry 

zákazníků, akcionářů, zaměstnanců, smluvních partnerů 

a veřejnosti); Působení na trhu a chování k zákazníkům; 

Péče o zaměstnance a pracovní prostředí (místo, kde je 

radost pracovat); Péče o životní prostředí (Politika ochrany 

životního prostředí, program zelená firma, snižování 

negativních dopadů, Certifikace); Podpora veřejně 

prospěšných aktivit (Program Think Big; Linka bezpečí 

116 111; Linka seniorů, Minimalizace šikany, 

Dobrovolnické programy pro zaměstnance, Mezinárodní 

dobrovolnický projekt Pronino, Daruj krev s Nadací O2). 

[31]   

9. 
Česká pojišťovna 

a.s. 
1.150,526.976 

Sponzoring a CSR (podpora vybraných projektů a osob). [8] 

10. 
T-Mobile Czech 

Republic a.s. 
1.081,99.302 

CSR a sponzoring – výčet jednotlivých tiskových zpráv 

z roku 2016, které společnost podpořila (např. Balíček 

školák; Hra Sea Hero podporující výzkum demence; partner 

představení Bernsteinovy mše, sbírka pomáhejme 

příběhům). [33]  

Zdroj: vlastní zpracování na základě Ministerstvo financí ČR (2016) a zdrojů [8], [9], [10], 

[16], [18], [21], [28], [30], [31] a [33] (poznámka: *podle výsledků TOP odpovědná velká 

firma se konkrétně jedná se o společnost Československá obchodní banka) 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

47 

3.1 Využívání daňových rájů českými firmami 

V daňových rájích podle Bisnode (2015) ke konci roku 2014 sídlilo celkem 

13 247 českých firem, což ve srovnání s rokem 2013 přestavuje nárůst o 138 

společností (tj. o 1%). Ke konci roku 2014 přitom majitelé z destinací 

považovaných za daňové ráje kontrolovali celkem 3,2% českých firem. 

Přitom celkové investice do základního kapitálu těchto podniků představovaly 

celkem 430 miliard korun. Tyto společnosti nejčastěji podnikají v oblasti 

nemovitostí nebo obchodu. Vzhledem k vývoji počtu subjektů v jednotlivých 

daňových rájích vyplynula na povrch skutečnost, že české firmy preferují 

takové daňové ráje, které jim podle Bisnode (2014) zajišťují vysoký stupeň 

zachování anonymity. Největší počet českých podniků se sídlem v destinaci 

považovaných za daňové ráje se podle Bisnode (2015) nachází v Nizozemí, 

Spojených státech amerických, na Kypru, v Lucembursku a na Seychelách. 

Po důkladné analýze náhodně vybraných českých společností, které mají sídlo 

v Nizozemsku, bylo zjištěno, že aktivity těchto firem v oblasti CSR jsou 

zaměřeny zejména na následující činnosti: 

 účast zaměstnanců společnosti na vybraných charitativních 

a společenských akcí, 

 finanční podpora různorodých kulturních a sportovních akcí, vybraných 

škol, rehabilitačních a zdravotnických zařízení, domovů pro seniory 

apod., a to většinou v regionu výkonu své podnikatelské činnosti 

v České republice, 

 pravidelná organizace dobrovolnických akcí, které bývají realizovány 

ve spolupráci s vlastními nadacemi společnosti nebo s poměrně dobře 

známými a zavedenými nadacemi působícími v České republice, 

 iniciativa firem, aby sami zaměstnanci přispívali na vybrané charitativní 

projekty (většinou orientované na konkrétní zdravotní problémy) 

 vzdělávání vlastních zaměstnanců, 

 bezplatné poskytování služeb či produktů, které společnosti vytváří, 

pro neziskové organizace působící v České republice. 

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Společenská odpovědnost firem bývá zpravidla rozčleněna do třech 

základních oblastí, a to na oblasti sociální, environmentální a ekonomické. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že řada společností z řad oceněných plátců 
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DPPO za rok 2015, které zveřejnilo Ministerstvo financí ČR (2016), aplikuje 

ve své firemní strategii principy CSR. Aplikaci principů CSR do podnikové 

strategie firem je možné ale také pozorovat u společností, které mají sídlo 

v jurisdikcích označovaných jako tzv. daňové ráje. 

V oblasti sociální se společnosti z řad TOP 10 oceněných plátců DPPO za rok 

2015 zaměřují především na další vzdělávání svých zaměstnanců, zapojení 

hendikepovaných pracovníků, bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci, 

rovné příležitosti pro všechny atd. Velká pozornost vybraného vzorku 

společností je též věnována environmentální oblasti, kde se tyto společnosti 

snaží zejména o ochranu životního prostředí, ekologickou výrobu a snižování 

spotřeby energie a odpadů, přičemž část z nich se snaží orientovat především 

na oblast svého podnikání. Oblast ekonomická je zaměřena především 

na dobré vztahy se zákazníky a stakeholdery společnosti. 

Při srovnání aktivit v oblasti CSR náhodně vybraných českých společností, 

které mají sídlo v Nizozemsku, bylo zjištěno, že aktivity těchto firem jsou 

v drtivé většině případů orientovány na sociální oblast CSR. Hlavní aktivity 

v oblasti CSR jsou přitom zaměřeny na vybrané charitativní akce či činnost 

zavedených nadací, aktivní účast zaměstnanců společnosti na vybraných 

společenských akcích či bezplatné poskytování služeb či produktů, které 

společnosti vytváří, pro neziskové organizace působící v České republice. 

U těchto firem je také možné pozorovat iniciativu vyburcovat vlastní 

zaměstnance k dobrovolnému příspěvku na vybrané dobročinné účely. 

Environmentální a především pak ekonomická oblast CSR není u těchto 

společností příliš prezentována.  

V této souvislosti je nezbytné zmínit, že součástí ekonomické oblasti CSR 

je také transparentnost podnikání a boj proti korupci. Vyvíjení aktivit 

u mezinárodních společností v oblasti CSR je chvályhodné a je pro celou 

společnost jistě přínosné. Zároveň je ale nutné poukázat na skutečnost, že řada 

především mezinárodních společností, které mají dceřinou pobočku v České 

republice, je v současné době vlastněna mateřskou společností se sídlem 

v zahraničí, což by mohlo vést k přesouvání zdanitelných příjmů do jiných 

jurisdikcí s cílem optimalizovat celkovou daňovou povinnost těchto 

společností. Rostoucí boj národních vlád stejně jako posilování společných 

snah Evropské unie či OECD v oblasti minimalizovat agresivní daňové 

plánování mezinárodně působících firem je v zejména v posledních letech 

zcela zřetelně patrné.  
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Za účelem zvýšení transparentnosti ekonomických aktivit mezinárodně 

působících společností, by proto bylo vhodné mezi ekonomické principy CSR 

zahrnout další ukazatel (či určitou podoblast), který by podpořil 

transparentnost jejich podnikání a který by jednoznačně identifikoval, kde 

podniky skutečně vykonávají svou ekonomickou činnost a současně 

zveřejňoval celkový podíl odváděných daní v příslušné jurisdikci ve srovnání 

s jejich celosvětovými daňovými odvody. Pokud by totiž mezinárodní 

společnosti převáděly část svých zdanitelných příjmů do zemí s výhodnějšími 

daňovými režimy, tak by tím nepřímo poškozovaly ostatní daňové poplatníky 

příslušné jurisdikce, což by bylo v rozporu s principy CSR, a to zejména 

ve snaze zajistit trvalou udržitelnost a dbát o blaho všech. 

Přece jen by bylo ku prospěchu všech daňových poplatníků, stejně jako 

mezinárodně zodpovědných společností, pravidelně publikovat žebříčky 

firem, které zdaňují své příjmy v České republice, aby si zaměstnanci, 

zákazníci i další stakeholdeři těchto společností mohli být skutečně jisti 

o celkovém zodpovědném chování mezinárodních společností působících 

v České republice. Vzhledem k rostoucí globalizaci je nutné, aby otázka 

CSR daňové optimalizace byla řešena v celosvětovém kontextu, nikoliv pouze 

na národní úrovni jednotlivých států, která v dnešní době již není dostatečná.    

Další výzkum bude orientován na srovnání přístupů mezinárodních 

společností a malých a středních podniků k přínosům zavedení CSR zejména 

pak v ekonomické oblasti. 
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EKONOMICKÝ RŮST A VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

ECONOMIC GROWTH AND EXPENDITURE 

ON RESEARCH AND DEVELOPMENT 

IN THE CZECH REPUBLIC 

 

Nina Bočková 

 

Abstrakt: V současném světě, charakterizovaným tlakem na globalizaci 

a zvyšování konkurenčního vlivu, mají investice do výzkumu a vývoje velký 

význam a jsou jednou z priorit pro ekonomický růst. Cílem příspěvku je zjistit 

jaký vývoj má dlouhodobý vztah mezi výdaji na výzkum a vývoj 

a ekonomickým růstem v České republice. Sledovaný statistický soubor byl 

vytvořen z dat vývoje Hrubého domácího produktu, přepočteného na osobu 

a intenzity výzkumu a vývoje Českého statistického úřadu. Vybraným obdobím 

jsou roky 1995–2014. Statistické výpočty byly provedeny v programu Excel. 

Podle vývoje HDP byla predikována suma, která by měla být vynaložena 

na výzkum a vývoj, tak aby Česká republika splnila cíl stanovený strategií 

Evropa 2020.  

Proměnné hrubý domácí produkt na obyvatele a intenzita výzkumu a vývoje 

mají silnou a přímou závislost. Korelační koeficient nabývá hodnoty 0,921.   

 

Klíčová slova: hrubý domácí produkt, intenzita VaV, ekonomický růst, Česká 

republika 

 

Abstract: In today's world characterized by the pressure of globalization and 

increasing of competitive impact, the Research and Development 

Expenditures have great importance and they are one of the priorities for 

economic growth. This paper examines the long-run relationship between 

Research and Development Expenditure and economic growth in the Czech 

Republic. All data on these variables derived from the Czech Statistical 

Office. The annual data are selected to cover the period from 1995 to 2014. 

Statistical calculations were done in Excel. According to the development 

of GDP was predicted amount that should be spent to Research and 

Development Expenditure to meet the target set by Europe 2020 Strategy. 
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The research findings indicate that there is a strongly statistically significant 

and positive relationship between variables gross domestic product per capita 

and R & D Expenditures. The correlation coefficient takes a value of 0.921. 

 

Keywords: Gross Domestic Product, R&D Intensity, Economic Growth, 

Czech Republic 

 

JEL klasifikace: C10; F47; O30; O40 

1 ÚVOD 

Ekonomický růst jako zvyšování potenciálního produktu s sebou přináší 

zvýšení životní úrovně obyvatelstva. Podle teorií ekonomického růstu mohou 

i nepatrné rozdíly v rychlosti růstu znamenat nepříjemné změny v úrovni 

ekonomického blahobytu. Ve vyspělých ekonomikách je ekonomický růst 

chápan jako výsledek efektivnějšího, resp. intenzivnějšího využívání 

dostupných výrobních faktorů, Je zřejmé, že procesů, které přispívají 

k hospodářskému růstu, jako zavádění inovativních produktů, rozvoj 

technologií výroby, které poskytují větší výstupy při zachování množství 

vstupů a rychlejších výrobních postupů by nemohlo být dosaženo bez 

využívání výsledků výzkumu a vývoje (VaV). V průběhu historického vývoje, 

vlivem globalizace a změn některých faktorů, zejména sociálních, 

ekonomických, politických a fyzikálních, dochází ke změnám v preferencích 

potřeb a spotřeby obyvatelstva. Touha po stále větším blahobytu inspiruje 

výzkumníky a vědce, a současný tlak na udržitelný rozvoj nutí producenty 

k maximálně efektivnímu využívání přírodních zdrojů. V současném světě 

dosáhla globalizace takového stupně, že investice do inovací, informačních 

technologií a procesů jsou nezbytné, pokud mají být podniky a ekonomiky 

zemí začleněny do globálního systému a zvyšovat svoji konkurenční sílu. 

Z těchto důvodů mají investice do VaV vysokou prioritu. Je známou 

skutečností, že vyspělé ekonomiky podporují financování VaV ve všech 

sektorech – vládním, soukromém, vysokoškolském i neziskovém. Pro členské 

země Evropské unie (EU) je závazný dokument strategie Evropa 2020 a jeho 

cíl – podíl VaV výdajů na hrubém domácím produktu (HDP) ve výši 3 %. 

Česká republika (ČR) dosáhla za rok 2014 hodnotu intenzity VaV výdajů 

2 %, čímž dostihla průměr EU-28. Obecně platí, že ekonomiky investující 

do VaV mají konkurenční výhodu a těží z lepší pozice na trhu. Tato 

skutečnost vede k tomu, že inovativní státy kladou stále větší důraz na rozvoj 

VaV a zohledňují přímou i nepřímou podporu VaV, čímž rozšiřují počet 
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subjektů zabývajících se VaV. Studie, které zkoumaly vzájemný vztah mezi 

VaV a hospodářským růstem ekonomik vycházejí z endogenních růstových 

modelů. Cílem tohoto článku je empiricky prozkoumat dlouhodobý vztah 

mezi VaV výdaji a hospodářským růstem v České republice v období 1995 – 

2014. 

2 HLAVNÍ TEXT 

2.1 Rešerše literatury 

Teoretické pojmy, s nimiž se setkáme v tomto příspěvku, jsou definovány 

v mnoha odborných publikacích. Výdaje na VaV pokrývají širokou škálu 

činností, od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum, následný vývoj 

a realizaci inovací. Základní definice výdajů na výzkum a vývoj vychází 

z Frascati manuálu, dokumentu určeného pro hodnocení výzkumu 

a experimentálního vývoje, který vydává Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 1963. Dokument také upravuje metodiku 

pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji (OECD, 2015).  

Výdaje na VaV, zejména v oblasti vědy a techniky jsou považovány za jedno 

ze základních kritérií pro samostatné ekonomiky při hodnocení stupně 

hospodářského rozvoje a konkurenceschopnosti posuzovaného státu.  Výše 

investic do VaV ovlivňují ekonomický růst několika způsoby. Zejména 

zvyšováním kvalifikace lidských zdrojů, akumulací kapitálu nebo výsledky 

výzkumu a vývoje – inovacemi.  

Možným přístupem je použití výdajů na VaV (například Chan et al, 1990;. 

Doukas a Switzer, 1992; Woolridge a Snow, 1992). Výdaje na VaV, pokud 

vycházíme z klasického výkladu, je spíše měření vstupů do inovačního 

procesu než výstupů. Údaje o výdajích na VaV mají několik nevýhod. 

Za prvé, podniky, zejména malé mohou vytvářet technologický pokrok 

zajišťovaný mimo vlastní výzkumné pracoviště. V tomto případě nejsou 

některé výdaje na VaV zachytitelné (OECD, 2009). Za druhé, existují studie, 

že sice v malém měřítku, má VaV vykazovaný v dotaznících VaV tendenci 

být nižší než ve skutečnosti. Vykazovaný Objem realizovaného VaV měřený 

v malých podnicích může být citlivý na otázky pokládané v dotaznících. 

(Kleinknecht et al., 1991). Za třetí, VaV pokrývá širokou škálu činností, 

od základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum až po experimentální vývoj. 

Za čtvrté, společnosti mohou používat své inovativní zdroje s různým 

stupněm účinnosti (Brouwerem a Kleinknecht, 1996). Efektivního využití 

výdajů na VaV může být dosaženo pouze snížením stupně neúspěchu. 
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Všechny druhy inovací jsou realizovány na základě projektů, kde 

je očekávaná účinnost hodnocena na základě prognóz zvyšování objemu tržeb 

a zisku s jistou, předpokládanou cenou a náklady. Při dostupnosti těchto 

údajů, které jsou však obtížné určitelné, může podnik provést vyhodnocení 

pomocí libovolné osvědčené metody (např. bod zvratu, doba návratnosti, 

ukazatelé rentability, ekonomická přidaná hodnota, čistá současná hodnota, 

atd.). I přes určité nedostatky jsou nejtypičtějším používaným ukazatelem 

výdaje na VaV (Gault, 2013; OECD, 2002; OECD, 2005). Obecně platí, 

že výdaje na VaV můžeme chápat jako náklady spojené s výzkumem 

a vývojem výrobků, služeb nebo procesů poskytovaných podnikem. Výdaje 

na VaV jsou typem provozních nákladů, které daňově uznatelné z hlediska 

daně z příjmu. Tento druh nákladů je vynakládán v procesu hledání 

a vytváření nových produktů, služeb nebo procesů. Výdaje na VaV mohou být 

relativně nízké, nebo mohou snadno dosáhnout řádově milionů korun 

u velkých podniků. Výdaje na VaV jsou obvykle nejvyšší pro průmyslové, 

technologické, zdravotnictví a farmaceutické společnosti. Některé korporace 

reinvestují významnou část svých zisků zpět do inovací, neboť tyto chápou 

jako investici pro další růst.  

Důležitost VaV výdajů pro hospodářský růst nejen pro stát, ale i pro menší 

územně hospodářské celky byla analyzována v USA. Pomocí korelační 

analýzy bylo provedeno zpracování dat poskytnutých Radou pro národní 

výzkum v letech 1921-1960 (původní počet 550 se rozrostl až na 23000 

podniků investujících pravidelně do VaV. Hypotéza o vzájemném pozitivním 

vztahu VaV investic v regionu a regionálním ekonomickém růstu byla 

potvrzena (Horowitz, 1967).  

O vytvoření endogenního růstového modelu, který by rozlišoval mezi 

dotacemi z veřejných zdrojů na VaV obecně a specifický VaV pro výrobní 

odvětví, se pokusil Muniaguria, (1995). Zjistil, že jednotný postup 

při dotacích na VaV nemusí být vždy vhodný a že správný mix dotací tempo 

růstu zvýší.  

Metoda analýzy panelových dat v období 1970–2004 byla využita 

ke zkoumání vztahu výdajů na VaV a jejich vlivu na ekonomický růst 

v zemích OECD. Výsledky studie prokázaly silný pozitivní vliv nejen 

VaV výdajů podnikatelského sektoru vztažených k HDP, ale také vliv podílu 

investic do výzkumu a vývoje v sektorech High- tech na zvýšení příjmu 

přepočteného na obyvatele a zvýšení průměrné hodinové mzdy 

v dlouhodobém horizontu.  (Falk, 2007). 
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Pessoa (2010) poukazuje na skutečnost, že vztah mezi výdaji 

na VaV a ekonomickým růstem se liší v různých zemích. V ekonomikách, 

kde jsou typickými faktory pro modelování ekonomického růstu výdaje 

VaV a inovační politika založená pouze na zvyšování VaV výdajů, je tato 

politika při zvyšování tempa ekonomického růstu neúspěšná. 

Intenzita VaV je dána jako procentuální podíl všech výdajů 

na VaV vztažených k hrubému domácímu produktu. Pro členské státy EU 

je doporučena výše VaV intenzity strategií Evropa 2020. Ta doporučuje 

členským zemím dosáhnout do roku 2020 2% podílu výdajů 

na VaV v podnikatelském sektoru a 1% podílu výdajů ve veřejném sektoru. 

2.2 Metodika 

Příspěvek využívá sekundární data, získaná ze statistických ročenek Českého 

statistického úřadu (ČSÚ). Vliv výdajů na VaV a ekonomického růstu 

je zkoumán v časové řadě 1995 – 2014. Ke statistickým výpočtům byly 

použity funkce programu Excel 2013, zejména lognlintrend a korelace. 

3 VÝSLEDKY 

Podle výsledků ekonomiky České republiky dochází od roku 2010 

k podstatnému nárůstu celkových výdajů na VaV. V letech 2011 – 2012 byla 

za podpory z Evropských strukturálních fondů vybudována mnohamilionová 

výzkumná centra. Nejdůležitějším zdrojem financování výzkumných 

a vývojových aktivit byl do roku 2008 podnikatelský sektor (52,0 %). 

Po celosvětové hospodářské krizi došlo k poklesu podílu financování 

podnikatelským sektorem, který byl nahrazen růstem podílu  financování 

z veřejných a zahraničních zdrojů. Intenzita VaV od roku 2008 roste. V roce 

2014 bylo dosaženo hodnoty 2 % HDP, čímž se ČR dostala na úroveň EU-28 

(pro rok 2014 2,03%). (viz. Tab. 1) Hodnota intenzity VaV 3 % a více procent 

je evidována pouze u Finska, Dánska a Švédska.  
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Tabulka 2: Intenzita VaV (% z HDP) a celkové výdaje na výzkum a vývoj 

v České republice  

Rok Intenzita VaV Výdaje VaV 

(v mil. Kč) 

1995 0,95 13983 

1996 0,97 16257 

1997 1,08 19477 

1998 1,15 22865 

1999 1,14 23647 

2000 1,21 26487 

2001 1,20 28337 

2002 1,20 29552 

2003 1,25 32247 

2004 1,25 35083 

2005 1,17 38146 

2006 1,23 43268 

2007 1,31 50009 

2008 1,24 49872 

2009 1,30 50875 

2010 1,34 52974 

2011 1,56 62753 

2012 1,79 72360 

2013 1,91 77853 

2014 2,00 85104 

2020 3,00 207391* 

Zdroj: Vlastní zpracování podle CZSO 2009 a CZSO 2016 

* Predikce  

Pro srovnání předpověď zveřejněná v prosinci 2013 předpokládala, že USA 

vynaloží na VaV 2,8 % HDP v roce 2014, Japonsko 3,4 % a Jižní Korea 

3,6 %. Pro Českou republiku, byla předpovídána hodnota 1,8 % HDP 

(Grueber, 2013). Skutečně dosažené hodnoty byly pro USA 2,78 %, Japonsko 

3,47% a Jižní Koreu 4,3 % (GERD, 2015). 

Výdaje na VaV zahrnuté v přehledu osahují částky přímé i nepřímé podpory. 

Přesto, že od roku 2005, kdy byla nepřímá podpora v ČR uzákoněna se počet 

podniků využívajících tento typ financování VaV ztrojnásobil, financování 

z veřejných zdrojů výrazně převyšuje doporučované 1 % HDP. Celkové 

výdaje na VaV se od roku 1995 zvýšily 6ti násobně. Pomocí predikce 

lineárního trendu byla predikována částka, kterou by mělo HDP dosáhnout 

do roku 2020. Tato představuje sumu 6 913 mld. Kč. Z toho odpovídající 

částka ve výši 3 % je 207 391 mil. Kč. Znamenalo by to, že od roku 2014 

musí za šest let dojít k více než zdvojnásobení výdajů na VaV.  
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Hodnota intenzity výdajů na VaV byla udána podle strategie Evropa 2020. 

Vývoj intenzity VaV je graficky znázorněn na obr. 1.  

Obrázek 1: Vývoj VaV intenzity (%) 

 

Zdroj: popis zdroje 

Vývoj HDP přepočteného na obyvatele (viz. obr. 2). Za 20 let vývoje, kdy 

ekonomika České republiky procházela bouřlivým vývojem, včetně několika 

krizí, se produkované HDP na obyvatele zvýšilo o 260 %.  

Zatímco výdaje na VaV rostly nejvíce v období po světové hospodářské krizi, 

vývoj reálného HDP na obyvatele byl strmý od roku 1995 do roku 2008. 

Pro zjištění vzájemného vztahu mezi výdaji na VaV a reálným 

HDP na obyvatele byla použita korelační vazba. Mezi oběma řadami 

je evidentně silná pozitivní korelační vazby, což potvrzuje odhadnutý 

korelační koeficient. Koeficient vzájemné korelace dosahuje 0,921.    
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Obrázek 2: Vývoj reálného hrubého domácího produktu v České republice 

na obyvatele (mil. Kč)   

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle CZSO  

Vývoj výdajů na VaV a HDP je znázorněn na obr. 3. Vývoj v letech 1995–

2007 je podobný, od roku 2007 do roku 2010 výdaje na VaV stoupají mírně 

a k výraznému růstu dochází od roku 2010. 

Obrázek 3: Vývoj reálného hrubého domácího produktu a výdajů na VaV 

v České republice (mld. Kč)   

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle CZSO  

HDP od roku 2009 mírně roste.  
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4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Není náhoda, že vyspělé ekonomiky vydávají více prostředků na výzkum 

a vývoj, protože se jedná o země s vysokou úrovní příjmů. Významný vztah 

mezi technologickým vývojem, VaV aktivitami, inovacemi a hospodářským 

růstem je prezentován v mnoha studiích odborné literatury. Tento příspěvek 

se zaměřil na vztah mezi výdaji na VaV a hospodářským růstem. Vzájemný 

vztah byl testován na datech za období 1995–2014 pomocí korelace. 

Empiricky získané poznatky naznačují, že existuje silná a pozitivní vzájemná 

vazba mezi hospodářským růstem a výdaji na VaV. Česká republika v roce 

2014 dosáhla v indikátoru intenzita VaV průměru EU. Nicméně k dosažení 

hranice vytyčené strategií Evropa 2020 zbývá 1 % z HDP. Ve sledovaném 

období bylo potřeba na zvýšení intenzity VaV o 1 % osmnáct let, přičemž 

HDP rostlo dynamičtěji než v posledních letech. Do roku 2020 zbývá pět let. 

Při předpokladu zachování tempa růstu HDP bude nutné zvýšit výdaje 

na VaV k více než zdvojnásobení současné sumy výdajů, která by měla v roce 

2020 dosáhnout 207 391 mil. Kč, z čehož 2 % by měla být investována 

v podnikatelském sektoru a 1 % v sektoru veřejném. 
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UPLATŇOVÁNÍ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

V EVROPSKÉ UNII 

REVERSE CHARGE APPLICATION IN THE EUROPEAN 

UNION 

 

Jan Škopek 

 

Abstrakt: Objektivně platí, že čím je systém určité daně složitější, tím větší 

prostor k daňovým únikům poskytuje. Úniky a podvody na DPH jsou 

závažným ekonomickým i politickým problémem napříč celou Evropskou unií. 

Rigidní procedury však neumožňují na tento problém rychle reagovat 

a k různým řešením problému je nutná jednomyslná shoda všech členských 

států, která se však aktuálně nejeví jako možná. Jednou z možností řešení, 

která také na tyto aspekty významně naráží, je rozšíření režimu přenesení 

daňové povinnosti. Cílem tohoto článku je vymezit systém přenesení daňové 

povinnosti v Evropské unii a definovat možné efekty jeho všeobecného 

rozšíření. 

 

Klíčová slova: daň z přidané hodnoty, Evropská unie, plátce DPH, přenesení 

daňové povinnosti, společný vnitřní trh 

 

Abstract: It is widely known that the more complicated a particular tax 

system is, the more room it provides for tax evasion. VAT evasion and fraud 

represent a serious economic and political problem throughout the European 

Union. However, rigid procedures do not allow to react promptly to the issue 

of tax evasion and other solutions require the unanimous agreement of all 

Member States. Such an agreement, however, does not currently seem 

feasible. One of the possible solutions is the expansion of the reverse charge 

procedure. The objective of this article is to outline a reverse charge system 

for the European Union and to define the potential effects of its general 

expansion. 

 

Keywords: value added tax, European Union, VAT payer, reverse charge, 

common internal market 
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1 ÚVOD 

Jedním z principů, na nichž je Evropská unie založena, je společný vnitřní trh. 

Významnou překážkou jeho vytvoření a fungování v minulosti byla existence 

dvou různých systémů nepřímého zdanění, které byly v členských státech 

zavedeny. V té době byl v evropských zemích nejvíce rozšířen 

tzv. kumulativní kaskádový typ daně z obratu. Šlo o daň, jíž byla zdaňována 

hrubá hodnota produkce v každém výrobním stupni. Tento způsob nepřímého 

zdanění objektivně nebyl daňově neutrální, neboť výrobcům umožňoval 

ovlivnit výslednou výši daně, vstupující do ceny produkce, prostřednictvím 

počtu výrobních stupňů. Tím docházelo ke snahám o redukci výrobních 

stupňů cestou vertikální a horizontální integrace tak, aby výrobci zatížili své 

produkty daní co nejméně. Fakticky to potom znamenalo, že na trhu byly 

obchodovány stejné výrobky, avšak za jiné ceny, které ale nevyplývaly 

z různých úrovní nákladů výrobců, ale z titulu různé daňové zátěže. Jediným 

státem, kde bylo zavedeno nepřímé zdanění pouze na přidanou hodnotu, byla 

Francie. Jedním z prvních úkolů v oblasti daní v rámci vytváření společného 

vnitřního trhu tak bylo zavedení jednotného systému nepřímého zdanění, bez 

něhož by tento trh nemohl fungovat (Nerudová, 2011). 

Cílem tohoto článku je vymezit přenesení daňové povinnosti v Evropské unii 

a definovat možné efekty jeho všeobecného zavedení jako nástroje omezení 

daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Článek je založen zejména 

na sekundárním výzkumu při aplikaci logických metod. 

Vlastním základem harmonizace DPH je však samotná Smlouva o založení 

Evropského společenství, kde se uvádí, že: „Rada zvláštním legislativním 

postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským 

a sociálním výborem jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních 

předpisů, týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých 

daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření 

a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže.“1 Toto 

ustanovení však v zásadě nepředjímá ani nenaznačuje, o jaká ustanovení 

či opatření by se mělo jednat, a rozhodnutí nechává na Evropské komisi, jako 

orgánu, který má, při respektování zvláštního legislativního postupu, 

legislativní iniciativu. Tento zvláštní postup znamená, že opatření jsou vždy 

přijímána jednomyslně. Evropský parlament je zde postaven pouze do role 

                                                           

1 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, čl. 93 
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konzultační a jeho možnosti ovlivnit legislativní podobu předpisu jsou 

minimální.  

Rámec nepřímého zdanění v Evropské unii je tak určován Evropskou komisí, 

přičemž ale její návrhy musí být podpořeny všemi členskými státy. To je však 

na úrovni daňové problematiky téměř nepřekonatelný problém. Na straně 

druhé ale Evropská komise v této oblasti disponuje výhradní legislativní 

iniciativou, a to i přes skutečnost, že v oblasti výběru a správy daní 

je naprosto bez kompetencí. Evropská komise je tak v tomto ohledu hlavním 

navrhovatelem a tvůrcem systému nepřímého zdanění v EU, paradoxně 

ale nenese žádnou odpovědnost za to, že systém bude efektivní co do řádného 

výběru daní.  

V roce 1967 byla vydána tzv. První směrnice, směrnice č. 67/227/EHS, kterou 

byla definována DPH a zdůvodněna nutnost přejít na jednotný systém DPH, 

a to od 1.1.1970. Zároveň Komise doporučila všem členským státům zavést 

DPH jako jediný systém nepřímého zdanění (BusinessInfo, 2013). Rovněž 

v roce 1967 byla vydána i tzv. Druhá směrnice, směrnice č. 67/228/EHS, 

kterou byl definován předmět zdanění, osoby podléhající dani, sazby daně 

a další základní pojmy.  

Další důležitou směrnicí je potom tzv. Šestá směrnice, směrnice 

č. 77/388/EHS (Třetí až Pátá směrnice pouze prodlužovaly termín povinnosti 

implementovat DPH pro Belgii a Itálii). Tato směrnice je zároveň považována 

za základní a v podstatě po dlouhou dobu nejdůležitější. Směrnice sjednocuje 

výklad dříve zavedených základních pojmů, určování základu daně, 

teritoriální dosah, daňové subjekty, místo zdanitelného plnění atd. Kromě 

toho také zavádí odvody z národních výnosů DPH do společného rozpočtu 

EU. Šestá směrnice tímto způsobem vedla k odstranění odlišných úprav DPH 

v jednotlivých národních daňových systémech. Šestou směrnicí tedy byly 

zavedeny jednotné principy a pravidla DPH a jednotlivým členským státům 

tak byl omezen prostor odchylek národních úprav (Nerudová, 2011). 

Dalšími důležitými směrnicemi v oblasti DPH jsou zejména (BusinessInfo, 

2013): 

 Směrnice č. 79/1072/EHS (Osmá směrnice), upravující vrácení DPH 

osobám povinným k dani neusazeným v EU; 

 Směrnice č. 84/386/EHS (Desátá směrnice), upravující místo 

zdanitelného plnění u pronájmu movitých věcí; 
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 Směrnice č. 86/560/EHS (Třináctá směrnice), upravující vrácení DPH 

osobám povinným k dani na území EU; 

 Směrnice č. 91/680/EHS, která řeší zrušení daňových hranic uvnitř EU, 

a jako taková tato směrnice významným způsobem ovlivnila režim 

vzájemných vztahů planoucích z DPH mezi jednotlivými členskými 

státy, a to tak, že nákupy fyzických osob nepodnikatelů jsou zdaňovány 

výhradně v zemi původu předmětu plnění a systém dovozů a vývozů 

mezi ostatními subjekty z různých členských států tyl nahrazen 

intrakomunitárním plněním. 

V současné době je za základní směrnici upravující DPH považována 

směrnice č. 2006/112/ES. S platností od 1.1.2007, s tím, že její ustanovení 

musely členské státy implementovat do svých národních systémů do 1.1.2008, 

ji lze považovat za současný primární pramen harmonizace DPH v EU 

(BusinessInfo, 2013). Tato směrnice vznikla z důvodu komplikovanosti 

a nepřehlednosti DPH, které byly způsobeny množstvím novelizací 

předchozích směrnic, zejména pak Šesté směrnice (do té doby novelizována 

desetkrát). 

V současné době je daň z přidané hodnoty jedním z významných nástrojů 

veřejných financí ve většině ekonomik. Jako univerzální nepřímá daň 

představuje jeden z elementárních pilířů daňové soustavy, a to především 

z titulu výnosů, které z této daně plynou do veřejných rozpočtů (MF ČR, 

2014). Také z tohoto důvodu se jedná o daň s vysokým stupněm harmonizace 

v rámci Evropské unie. Paradoxem však je, že současný stav, resp. systém 

daně z přidané hodnoty, je považován pouze za dočasný, a to již čtyři 

desetiletí.  

Daň z přidané hodnoty má význam nejen pro jednotlivé členské státy 

Evropské unie, ale i pro fungování EU jako celku vzhledem k tomu, 

že výnosy z této daně jsou samozřejmě zdrojem financování evropských 

institucí. DPH je daní silně harmonizovanou, ale její uplatňování v členských 

státech není zcela jednotné a obsahuje řadu odchylek. Samotný proces 

zavádění DPH v 70. letech 20. století byl velmi komplikovaný 

a poznamenaný řadou ústupků a kompromisů.  

Samostatné kroky jednotlivých členských států systém DPH ovlivňují 

i v současné době, kdy působí efekt rozšiřování EU a nové členské státy 

přináší do systému řadu výjimek, jejichž důvodem je především využívání 

regulatorních účinků DPH, například ve formě snížených sazeb daně 

či osvobození. I přes silnou harmonizaci DPH mají všechny tyto aspekty 
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v současné době za následek roztříštění legislativy, která obsahuje značné 

množství odchylek od základního systému DPH. Tyto odchylky často nemají 

ani systémový důvod, ale jejich příčiny jsou čistě politické. 

Možná právě proto je daň z přidané hodnoty na straně druhé zároveň jedním 

z největších zdrojů daňových úniků. Například v roce 2013 byly příjmy 

na dani z přidané hodnoty (DPH) v Evropské unii zkráceny v důsledku 

daňových úniků o téměř 217 mld. EUR. Tyto ušlé příjmy jsou označovány 

jako „VAT Gap“, tzn. mezera ve výběru DPH a nejčastěji jsou důsledkem 

tzv. karuselových podvodů, které jsou přes hranice členských států. Takové 

výpadky příjmů z DPH samozřejmě není možné přehlížet a musí být nezbytně 

předmětem řešení v rámci daňové reformy na úrovni EU. To je však poměrně 

náročný úkol, neboť je nutné dosažení konsensu všech členských států EU. 

Evropská komise již několik let pracuje na novém systému DPH, který by měl 

v budoucnu platit, který by měl být výrazně jednodušší, robustní a účinný, 

přičemž by měl převážně stát na principu přenesení daňové povinnosti, 

tzv. Reverse Charge. 

2 PRINCIP PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

A SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII 

Ve standardním režimu daně z přidané hodnoty je daň odváděna 

poskytovatelem plnění, tj. dodavatelem, přičemž příjemce plnění (odběratel) 

si uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu. V režimu přenesení daňové 

povinnosti nebo také Reverse Charge (volně přeloženo jako "obrácený 

režim") neodvádí DPH poskytovatel plnění, ale jeho příjemce, který 

si zároveň uplatňuje nárok na odpočet. 

Přestože se o přenesení daňové povinnosti v České republice významně 

hovoří až v posledních letech, není Reverse Charge novým konceptem. Jako 

takový byl zakotven již ve směrnici Rady ze dne 17. května 1997 

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

Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 

(77/388/EHS). Ta v článku 21 dávala členským státům možnost stanovit jako 

osobu odvádějící DPH odběratele, který přijal plnění od osoby usazené 

v jiném členském státě, přičemž tento režim byl povinný v případě přijetí 

tzv. nehmotné služby. V souvislosti s úpravou daňové legislativy při zavedení 

jednotného vnitřního trhu EHS byl článek 21 této směrnice novelizován 

a za účelem omezení nutnosti registrace poskytovatelů plnění ve více 

členských státech EU. Po sjednocení evropského trhu tak byla zavedena, toho 
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času "dočasná" pravidla zdanění obchodu se zbožím v rámci Evropského 

společenství. Od roku 1993 tedy směrnice stanovuje mimo jiné to, že dodání 

zboží do jiného členského státu je osvobozeno od DPH, kdy na druhé straně 

pořízení zboží z jiného členského státu je zdaněno osobou, která zboží 

pořídila, a to ve státě ukončení přepravy tohoto zboží.  

V současné době, v rámci účinné legislativy EU je přenesení daňové 

povinnosti považováno za relativně nekonvenční nástroj, který je aplikován 

při pohybu zboží a služeb mezi jednotlivými členskými státy. U tuzemských 

plnění se připouští pouze: 

 U vybraných kategorií zboží a služeb, které jsou vyjmenovány 

Směrnicí, přičemž se členské státy mohou rozhodnout, na které chtějí 

princip Reverse Charge uplatnit, vybrané kategorie zboží a služeb jsou 

vyjmenovány v článcích 198, 199 a 199a Směrnice; 

 Na základě individuální výjimky Rady, zpravidla udělené na omezenou 

dobu, na základě žádosti členského státu; 

 V rámci tzv. mechanismu rychlé reakce. 

První vybranou kategorií zboží, na kterou byl vztažen režim Reverse Charge 

nejen při obchodu mezi členskými státy, ale i v rámci tuzemských plnění, 

bylo dodání investičního zlata. Pro investiční zlato byl tento zvláštní režim 

zaveden novelou šesté směrnice z roku 1998 a toto ustanovení bylo následně 

přeneseno do stávající směrnice o DPH, tedy Směrnice Rady č. 2006/112/ES 

ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 

V současné době se potom režim přenesení daňové povinnosti týká nejčastěji 

stavebních a montážních prací, kovů a drahých kovů, vybraných obilovin 

a technických plodin, integrovaných obvodů, mobilních telefonů a vybraných 

zařízení pro automatizované zpracování dat. Společnost Ernst & Young 

(2014) ve své zprávě zpracované pro Evropskou komisy uvádí, že Reverse 

Charge je nejčastěji využíván právě ve stavebnictví, při dodávkách kovových 

odpadů a použitého materiálu a také při obchodování s emisními 

povolenkami. Například u stavebních prací je Reverse Charge používán 

v 17 členských státech, u kovových odpadů ve 23 členských státech 

a v případě obchodování s emisními povolenkami ve 21 členských státech.  

Individuální výjimky jsou na žádost udělovány Radou obvykle na dobu dvou 

až tří let. Žádost přitom musí být shledána Komisí jako odůvodněná, následně 

je připraven návrh prováděcího rozhodnutí a tento musí Rada opět 

jednomyslně schválit. Zpracování předmětného legislativního návrhu 
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je výlučně v pravomoci Komise. Ta, a dokládají to i poslední zkušenosti 

České republiky, se k těmto žádostem staví značně rezervovaně a tyto žádosti 

většinou zamítá s odůvodněním, že opatření by mělo negativní vliv na okolní 

členské státy, vnitřní trh a narušilo by existující systém DPH. Komise také 

často argumentuje hrozící kolizí se Smlouvou o založení Evropského 

hospodářského společenství, pokud by se systém Reverse Charge začal 

používat šířeji. Neuvádí však, ve kterých bodech by k takové kolizi 

docházelo. 

Tzv. mechanismus rychlé reakce je v současné směrnici o DPH zakotven 

od roku 2013 v článku 199b. Jedná se o postup, který se připouští pouze 

v případě náhlého výskytu nově vzniklých a rozsáhlých daňových podvodů, 

a to na přechodnou dobu devíti měsíců, která je primárně určena pro přípravu 

návrhu individuální výjimky (viz předchozí odstavec). Tento zrychlený 

postup je ve výhradní schvalovací pravomoci Komise a měl by být rychlejší 

procedurou, než je standardní schvalovací proces u individuálních výjimek. 

Dosavadní praxe však tento předpoklad doposud nepotvrdila. 

Zkušenosti nejen České republiky, ale i například Rakouska, Německa 

a dalších členských států z loňského roku ukazují, že postoj Evropské komise 

k používání Reverse Charge je značně konzervativní, přičemž se však lze 

dohadovat pouze o důvodech nevole Komise k tomuto nástroji. Naopak praxe 

posledních let ukazuje, že Reverse Charge se stává stále více oblíbeným 

nástroje správců daně v celé EU, neboť se jedná o nástroj, který je poměrně 

účinný v zabraňování karuselových podvodů a tedy úniků ve výběru DPH. 

Rovněž se také neprokázaly žádné negativní účinky na vnitřní trh EU, na něž 

Evropská komise při odmítání žádostí o individuální výjimky často 

poukazuje. Tento postoj Evropské komise k Reverse Charge je pak 

diskutabilní o to víc, o kolik se v čase zvyšuje tzv. VAT Gap, neboli výpadek 

ve výběru DPH, v celé EU. 

3 VAT GAP – MEZERA V DPH 

Přenos daňové povinnosti je v současné době považován za prokazatelně 

efektivní nástroj boje proti karuselovým podvodům v EU. K odhadu objemů 

daňových úniku se používají jak metody makroekonomické (top-down), 

tak metody mikroekonomické (bottom-up), které jsou ale založeny 

na dotazníkových šetřeních a výsledcích daňových kontrol, které jsou 

vztaženy na celou ekonomiku. Mikroekonomické metody jsou relativně 

nepřesné, v závislosti na zvoleném vzorku daňových subjektů. 
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Makroekonomické metody naopak zkoumají ekonomiku jako celek. Tradičně 

jsou založeny na porovnání statistických údajů z národního účetnictví, 

od nichž se odvozuje teoretický výnos z DPH, se skutečným výběrem daně, 

evidovaným správci daně. Mezera v DPH neboli VAT Gap se tedy odvozuje 

jako rozdíl mezi DPH, která měla být vybrána teoreticky, a DPH, která byla 

vybrána ve skutečnosti. Tyto makroekonomické odhady VAT Gap však 

nejsou schopny postihnout, resp. identifikovat, ve kterých oblastech největší 

mezery vznikají. I z tohoto důvodu je potom velmi obtížné dovodit, u jaké 

komodity by zavedení Revese Charge bylo nejvíce efektivní.  

Tabulka 1 na následující straně shrnuje relativní mezery v DPH v jednotlivých 

členských státech EU od roku 2010 do roku 2013. Relativní mezera 

je vyjádřena jako podíl na teoretické daňové povinnosti. Z tabulky je také 

patrné, že nejvyšší VAT Gap vykazují státy s "tradičně" nízkou daňovou 

morálkou, jako je Řecko či Itálie. Je však zajímavé, že na podobné úrovni 

jako Itálie je také Slovensko. Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahuje 

Rumunsko. Obecně vyšší mezera v DPH je pak zřejmá v "nových" členských 

státech EU. Zajímavé je také sledovat skokový nárůst VAT Gap mezi roky 

2010 a 2011 v případě Malty. V roce 2013 potom byla průměrná relativní 

VAT Gap v EU 15,2 %. Výsledky České republiky jsou v tomto kontextu 

nadprůměrné.  

Tab. 1: Relativní VAT Gap v členských státech EU 

Členský stát VAT Gap v % 

2010 2011 2012 2013 

Belgie 10,0 12,0 10,0 10,5 

Bulharsko 10,0 24,0 20,0 17,2 

Česká republika 29,0 18,22 22,0 22,4 

Dánsko 9,0 8,0 8,0 9,3 

Estonsko 15,0 14,0 14,0 16,8 

Finsko 15,0 5,0 5,0 4,1 

Francie 19,0 14,0 15,0 8,9 

Irsko 11,0 12,0 11,0 10,6 

Itálie 25,0 32,0 33,0 33,6 

Litva 36,0 36,0 36,0 37,7 

Lotyšsko 37,0 37,0 34,0 29,9 
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Lucembursko 17,0 5,0 6,0 5,1 

Maďarsko 28,0 24,0 25,0 24,4 

Malta 9,0 29,0 31,0 26,4 

Německo 13,0 10,0 10,0 11,2 

Nizozemsko 3,0 4,0 5,0 4,2 

Polsko 12,0 19,0 25,0 26,7 

Portugalsko 16,0 11,0 8,0 9,0 

Rakousko 10,0 13,0 12,0 11,4 

Rumunsko 48,0 44,0 44,0 41,4 

Řecko 31,0 38,0 33,0 34,0 

Slovensko 38,0 33,0 39,0 34,9 

Slovinsko 10,0 9,0 9,0 5,8 

Španělsko 16,0 19,0 18,0 16,5 

Švédsko 1,0 4,0 7,0 4,3 

Velká Británie 13,0 10,0 10,0 9,8 

Zdroj: CASE (2014) 

Z dřívějších let, bohužel, neexistují údaje pro všechny uvedené státy. Mezi 

roky 1995 a 2000 však například v Německu, Dánsku, Velké Británii 

či Nizozemsku byly evidovány hodnoty relativní mezery v DPH maximálně 

do 5 %. V porovnání se současným stavem lze dovozovat, že s delší existencí 

jednotného vnitřního trhu EU podvody na DPH dosáhly větší "dokonalosti" 

v podmínkách, v nichž neexistují celní hranice, kdy se karuselové podvody 

významně soustředily v prvopočátku na ekonomiky s významným 

mezinárodním obchodem. 

Pokud jde o jednotlivé sektory, v nichž vzniká VAT Gap nejvýznamnější 

měrou, jak již bylo uvedeno, nejsou možné identifikovat prostřednictvím 

makroekonomických metod. Metodikou identifikace struktury mezery v DPH 

se v rámci jednoho ze svých programů zabývá i Mezinárodní měnový fond. 

Z hlediska České republiky, s ohledem na podobnost národních ekonomik, 

jsou zajímavé výsledky zkoumání struktury VAT Gap na Slovensku.  

Výsledky výzkumu na Slovensku ukázaly, že nejrizikovějšími sektory jsou 

činnosti spadající do oddílu G klasifikace CZ-NACE, tedy velkoobchod, 

maloobchod a opravy motorových vozidel. Dále to pak jsou činnosti 

v oddílech F – stavebnictví, I – Ubytovací a stravovací služby, A – 
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zemědělství, ale také M – odborné vědecké a technické činnosti. Pokud jde 

o sektor stavebnictví, na stavební a montážní práce je již Reverse Charge 

uplatňován, stejně jako na některé zemědělské komodity (vybrané obiloviny 

a technické plodiny). V ubytovacích a stravovacích službách je zavedení 

Reverse Charge potenciálně bez účinku, neboť zákazníky tohoto sektoru jsou 

v naprosté většině fyzické osoby – občané, tedy neplátci DPH, rovněž 

tak u maloobchodu a oprav motorových vozidel. V těchto sektorech se tedy 

aktuálně jedná o zavedení elektronické evidence tržeb.  

4 BUDOUCÍ VÝVOJ V OBLASTI REVERSE CHARGE 

Povinnost vyhodnotit účinnost zavedení Reverse Charge obecně na všechna 

zdanitelná plnění je přímo uloženo i legislativou. Výsledky tohoto 

vyhodnocení však nejsou doposud známy, neboť již samotné vyčíslení 

objemu daňových úniků na DPH je velmi obtížné. Při vyhodnocování efektů 

zavedení izolovaného přenesení daňové povinnosti je vždy klíčová předmětná 

komodita a také ekonomické a hospodářské podmínky daného členského státu 

i zde zavedené další nástroje eliminace daňových úniků. Jestliže se jedná 

o komodity s globálním přesahem, obchodované za konzistentních 

obchodních i ekonomických podmínek, u nichž reálně hrozí riziko rychlých 

přesunů přes celou EU, musí být všem členským státům umožněno zavést 

Reverse Charge, a to ve stejném okamžiku i rozsahu. To ale současné rigidní 

schvalovací procedury na úrovni Evropské komise a Rady nepřipouští. 

Výsledek těchto procedur je většinou negativní a přichází se značnou časovou 

prodlevou. I tyto faktory potom brání efektivní rychlé reakci, i přesto 

že tzv. mechanismus rychlé reakce je ve směrnici o DPH zaveden. 

Diskuse o přenesení daňové povinnosti je v EU intenzivně rozvíjena od roku 

2006, kdy Evropská komise zamítla žádosti Rakouska a Německa o zavedení 

obecného režimu přenesení daňové povinnosti na veškerá plnění převyšující 

částku 5 tis., resp. 10 tis. EUR. Toto zamítavé rozhodnutí Evropská komise 

zdůvodnila rozsahem takového opatření, který by překračoval rámec Šesté 

směrnice, článku 27, kdy by dle vyjádření Komise zavedení takového opatření 

znamenalo nutnost legislativní změny tehdejší směrnice. Tato problematika 

byla mnohokrát projednávána také v Radě ministrů Ecofin, přičemž se stala, 

mimo jiné, prioritou v rámci předsednictví Německa v Radě EU. Efektem 

tohoto úsilí byla výzva ministrů financí všech členských států, adresovaná 

Evropské komisi. V této výzvě bylo požadováno, aby Evropská komise 
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provedla analýzu efektů zavedení všeobecného přenesení daňové povinnosti 

na celý vnitřní trh.  

Výsledky analýzy byly předloženy Komisí na začátku roku 2008, 

a to se závěrem, že by šlo zjevně o nový koncept, který má pozitiva 

i negativa, a který se ale podstatně liší od stávajícího systému. Podle názoru 

Evropské komise by Reverse Charge musel být buď povinně zaveden v celé 

EU, nebo by bylo nutné jej opustit. V návaznosti na to Evropská komise 

požádala Radu: 

a) o uvážení, zda by měl být naplánován pilotní projekt za účelem 

zjištění, jestli je Reverse Charge nástrojem vhodným pro řešení úniků 

na DPH, 

b) pokud ano, a pilotní projekt by naplánován být měl, o potvrzení, že má 

Evropská komise zahájit jeho přípravu, a to na základě přesně 

stanovených podmínek, v členském státě, který by se tohoto projektu 

chtěl zúčastnit. 

Pilotní projekt doposud zpracován nebyl. V tomto kontextu vyvstává řada 

otázek. Jestliže významné členské státy EU, jako například Německo, 

již dlouhou dobu usilují o zavedení všeobecného přenesení daňové povinnosti 

a další členské státy se přidávají, co je skutečným důvodem, resp. skutečnými 

důvody přístupu Evropské komise a Rady EU v této záležitosti. Lze 

se domnívat, že skutečným důvodem pravděpodobně nebude významné 

narušení jednotného vnitřního trhu, kterým Evropská komise argumentuje 

nejčastěji.  

V souvislosti s neustále narůstajícím rozsahem karuselových podvodů v rámci 

DPH nicméně Evropská komise předložila v roce 2009 Radě EU návrh 

směrnice umožňující členským státům zavedení dočasného režimu přenesení 

daňové povinnosti na některé zboží a služby. V podstatě všeobecný režim 

přenesení daňové povinnosti ale začal platit v celé EU pro obchodování 

s emisními povolenkami, které se staly jako první, a velmi rychle předmětem 

karuselových podvodů. Zde Rada dosáhla jednoznačné shody relativně 

v krátkém čase, ostatní zboží a služby ale byly posuny na dobu pozdější. 

Karuselové podvody se však rozšířily i do dalších oblastí zboží a služeb, 

proto ještě do konce roku 2009 byl seznam zdanitelných plnění, u nichž bylo 

umožněno použít režim Reverse Charge rozšířen. 
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Naposledy, a to v roce 2013, nastala jednomyslná shoda členských států 

v otázce přenesení daňové povinnosti v souvislosti s dodávkami plynu 

a elektřiny, poskytováním telekomunikačních služeb, prodejem mobilních 

telefonů, tabletů, laptopů a herních konzolí, technických plodin, surových 

a polozpracovaných kovů a dodávkami zařízení, která obsahují integrované 

obvody. Toto rozšíření je však také dočasné a členské státy u těchto 

zdanitelných plnění mohou uplatňovat Reverse Charge do konce roku 2018.  

Obecně je známo, že karuselové podvody v oblasti DPH neustále narůstají, 

a zkušenosti členských států dokazují, že ani postup podle článku 199b 

směrnice o DPH, tj. mechanismus rychlé reakce, není schopen onu skutečně 

rychlou reakci zajistit. Tím je tento mechanismus stal prakticky 

nepoužívaným (Štulajterová a Prachařová, 2015). 

Zavedení Reverse Charge na široký okruh zdanitelných plnění nejen v rámci 

obchodu mezi členskými státy, ale i při tuzemských transakcích by bylo 

možné buď: 

 prostřednictvím koncepční změny, tedy přepracování evropské 

legislativy v rámci tzv. definitivního režimu s dopadem na všechny 

členské státy bez výjimky, nebo 

 prostřednictvím individuální výjimky na základě prováděcího 

rozhodnutí Rady, tj. například pilotní projekt ve vybraném členském 

státě či členských státech. 

Jak již bylo uvedeno, o výjimku žádalo například Německo a Rakousko, a to 

v letech 2005 a 2006, neúspěšně, stejně jako v roce 2015 Rakousko, 

Bulharsko, Slovensko a Česká republika. Evropská komise tyto výjimky 

odmítá právě s odkazem na hrozbu narušení jednotného vnitřního trhu.  

Uplatnění všeobecného režimu Reverse Charge, to znamená i pro tuzemská 

zdanitelná plnění, je také jednou z pěti možností, které Komise navrhuje 

v definitivní režim v Zelené knize. Zkušenosti získané v rámci pilotního 

projektu by byly nepochybně velmi významné, například by mohly 

definitivně vyvrátit argumenty Evropské komise, že by došlo k zásadnímu 

narušení jednotného vnitřního trhu či roztříštění systému DPH, která je daní 

na úrovni EU harmonizovanou v maximální míře.  
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4.1 Inkluze individuálních výjimek v jednotném vnitřním trhu 

V historii Reverse Charge v EU fakticky neexistuje případ, kdy by Evropská 

komise schválila členskému státu individuální výjimku pro zavedení Reverse 

Charge na plnění, které není vyjmenováno ve směrnici k DPH. Jak již bylo 

několikrát uvedeno, hlavním argumentem je narušení jednotného vnitřního 

trhu. Tímto narušením vnitřního trhu Evropská komise principálně chápe 

přesun daňových podvodů za státu, jemuž by byla výjimka povolena, 

do sousedních členských států. Tyto obavy nicméně nemusí být reálné. Riziko 

přenosu daňových podvodů do jiného členského státu EU významně závisí 

na mnoha faktorech. Kromě již zmiňovaného ekonomického prostředí 

a nástrojů, uplatňovaných proti daňovým podvodům, je také podstatné to, zda 

jsou v jiném členském státě obdobné způsoby obchodování s předmětným 

plněním a zda existují další překážky, například ve smyslu omezení vstupu 

na trhu nebo i jazyková bariéra.  

V tomto kontextu je velmi dobrým příkladem zavedení Reverse Charge 

v České republice na dodání kovového odpadu a použitého materiálu. 

Karuselové podvody s touto komoditou zde probíhali mezi obchodníky 

z České republiky, Slovenka a Maďarska. V České republice byl Reverse 

Charge v tomto případě zaveden s ročním odstupem oproti Maďarsku 

a Slovensku. Tato roční prodleva skutečně způsobila přesun daňových 

podvodů ze Slovenska a Maďarska do České republiky, 

která je hospodářským a obchodním prostředím těmto státům podobná. 

Na tomto příkladu je tedy patrná určitá míra nutnosti vzájemné koordinace 

zavádění Reverse Charge i na vybrané, tj. směrnicí vyjmenované komodity. 

Každý členský tedy vždy nezbytně musí zvážit, do jaké míry je či není 

zavedením Reverse Charge na určité plnění v jiném členském státě ohrožen 

přesunem daňových úniků. Rozhodně však lze doporučit zavádění režimu 

přenesené daňové povinnosti při existenci rizika v podobném časovém 

horizontu.  

4.2 Efekty zavedení všeobecného přenesení daňové povinnosti 

Režimu přenesení daňové povinnosti v současné době podléhají pouze 

vybraná zdanitelná plnění přesto, že tento nástroj je považován za účinný 

v boji proti karuselovým podvodům v DPH. V zavedení plošného Reverse 

Charge však nelze spatřovat pouze pozitiva, ale je nutné zvážit veškeré efekty, 

který by takový krok přinesl. Mezi hlavními lze spatřovat zejména 

následující: 
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 Omezení karuselových podvodů vs. rozvoj alternativních způsobů 

daňových úniků; 

 Cash-flow státního rozpočtu vs. cash-flow daňových subjektů. 

Přenesení daňové povinnosti na jedné straně sice dokáže efektivně zamezit 

karuselovým podvodům v DPH, avšak na druhé straně nepochybně vytvoří 

podmínky pro vznik jiného typu, popř. jiných typů daňových podvodů. 

V režimu přenesení daňové povinnosti odvádí DPH vždy až poslední subjekt 

v řetězci. Základní otázkou ale je, zda tento subjekt je, nebo není osobou 

povinnou k dani, a pokud ano, zda tato osoba překročila obrat pro povinnou 

registraci. Pokud by tedy na konci řetězce došlo k mylnému vyhodnocení typu 

odběratele, došlo by také k úniku DPH z celého řetězce. Nemusí jít pouze 

o chybné vyhodnocení typu odběratele, ale i o záměně nepravdivé 

identifikační údaje poskytnuté odběratelem. Ten pak zejména u zboží, jehož 

nabytí nemusí být prokazováno nebo není jiným způsobem evidováno jeho 

vlastnictví. Na rozdíl od standardního režimu DPH se tedy za řádný odvod 

DPH v rámci Reverse Charge stává poslední odběratel v řetězci2.  

Poslední odběratel v řetězci bude také osobou, jejíž peněžní toky budou DPH 

reálně dotčeny. Reverse Charge zcela neutralizuje dopady nejen na peněžní 

toky, ale také na výši pohledávek a závazků, a to včetně těch daňových, 

tj. vůči státu. To znamená, že má dopad do finanční pozice podnikatelského 

subjektu. Odvody DPH by tak nezatěžovaly cash-flow podniku, kde problém 

nyní nastává především u těch subjektů, kteří dodávají s dlouhými lhůtami 

splatnosti, ale jsou měsíčními plátci DPH. Lze předpokládat, že reálný odvod 

DPH by se dotýkal pouze omezeného počtu daňových subjektů. V případě 

finančních potíží takových subjektů je samozřejmě riziko ve výpadku výběru 

neúměrně vyšší, než v situaci, kdy je výběr DPH rozprostřen mezi všechny 

plátce daň, tj. není koncentrován do relativně úzké skupiny. Na straně druhé 

však lze předpokládat, že finanční potíže subjektu, který je posledním plátcem 

DPH v řetězci, by znamenaly skutečnost, že tento plátce neuskutečňuje 

plnění, z nichž by reálný odvod DPH vznikal. Taková situace však může 

nastat kdykoliv a u kteréhokoliv plátce DPH. Jestliže se potom o DPH hovoří 

jako o dani neutrální (pro plátce DPH), zavedením plošného Reverse Charge 

by tato teoretická neutrálnost daně byla daleko více zřejmá a transparentní. 

                                                           
2 V tomto ohledu lze spatřovat další problematické aspekty například v situacích, kdy tento odběratel 

nemá plný nárok na odpočet daně, protože například uskutečňuje pouze zdanitelná plnění bez nároku 

na odpočet DPH. Tato problematika však není předmětem tohoto pojednání. 
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Na straně státu systém Reverse Charge nezbytně znamená výpadek 

ve zdrojích financování. Prostřednictvím lhůty 30 dnů na vrácení nadměrného 

odpočtu stát získává bezplatný zdroj financování, není však neobvyklé, 

že jsou nadměrné odpočty zadržovány i půl roku v případě dokládání 

a daňových řízení. Pro státní rozpočet se tak v podstatě jedná 

o neopominutelný pozitivní efekt, který by ale byl plošným režimem 

přenesení daňové povinnosti ztracen. I z tohoto pak vyplývá, že současný 

systém fungování DPH neutralitu této daně fakticky vylučuje. V krátkém 

období je DPH neutrální pouze pro ty subjekty v pozici plátce, 

který uskutečnil zdanitelné plnění (vznikla mu vlastní daňová povinnost), 

jež inkasují pohledávky v horizontu jednoho až dvou týdnů, a pro ty subjekty 

v pozici plátce, který přijal zdanitelné plnění (vznikl mu nárok na odpočet), 

jež mají splatnost závazků kolem dvou měsíců. Disproporce je zde zcela 

patrná. 

Zavedení plošného přenesení daňové povinnosti by tak reálně DPH u plátců 

učinilo daní, která je reálně neutrální, a to i u těch, kteří jsou poslední 

v řetězci, tj. poskytují plnění zejména konečnému spotřebiteli, od kterého 

inkasují hodnotu poskytnutého plnění prakticky okamžitě. Reverse Charge 

by tímto způsobem také na úrovni plátců DPH částečně neutralizoval dopady 

v rozdílech splatnosti pohledávek a závazků a přispěl tak k alespoň minimálně 

k podmínkám podnikání, označovaným jako rovné. 

Plošný Reverse Charge by také nezbytně znamenal narovnání podmínek 

ve vztahu státu a plátce DPH. Z reálného ekonomického pohledu v současné 

době plátci DPH státu poskytují bezúročné půjčky a interní pokyny správcům 

daně jednoznačně ukládají, zdržovat tyto prostředky po co nejdelší dobu. 

Opomeneme-li efekt z minimalizace daňových úniků na DPH, výsledný 

peněžní tok na straně státu bude stejný, bude ale posunutý v čase, pozdržený 

až do doby, než plnění v řetězci doputuje až ke konečnému spotřebiteli. 

5 ZÁVĚR 

První koncepty systému daně z přidané hodnoty v EU pracovali s principem 

zdaňování v místě původu. Při zavádění systému DPH v 60. letech minulého 

století byly zdůrazňovány jeho přednosti oproti dani z maloobchodního 

prodeje. Ta jednoznačně zdaňuje plnění v místě spotřeby. Plošný Reverse 

Charge by v podstatě oproti dani z maloobchodního prodeje nevykazoval 

zásadní rozdíly. Režim přenesení daňové povinnosti například Minčič (2015) 

klasifikuje jako takovou modifikaci systému DPH, která v sobě zahrnuje jak 
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výhody DPH jakožto všeobecné daně uvalené na spotřebu, tak právě daně 

z maloobchodního prodeje, kterou by se DPH v tuzemsku se zavedením 

všeobecného Reverse Charge stala.  

Lze se domnívat, že zavedené obecného systému přenesení daňové povinnosti 

by přineslo řadu pozitiv, ale i rizik, která by vyžadovala zcela zásadní, 

konceptuální změnu evropské legislativy. O prosazení tohoto režimu v DPH 

významně usiluje ministr financí ČR. Přesto, že žádost o individuální výjimku 

podle článku 395 směrnice o DPH ve věci možnosti testování a prokázání 

funkčnosti režimu Reverse Charge z června 2015 byla zamítnuta, A. Babiš 

ve svém úsilí pokračuje nadále. Aktuálně v rámci této problematiky získal 

širokou podporu napříč EU. V procedurách Evropské komise je však nutná 

jednomyslná shoda. Některé významné státy, mezi nimi například i Belgie, 

ale mají o rozšíření Reverse Charge pochybnosti. Daňové podvody na DPH 

nicméně představují stále vážnější ekonomický problém a Reverse Charge 

představuje jedno z jeho možných řešení.  
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CURRENT AND FUTURE BASIS OF STRATEGIC 

MANAGEMENT 

SOUČASNÉ A BUDOUCÍ ZÁKLADY STRATEGICKÉHO 

MANAGEMENTU 

 

Ivan Vágner 

 

Abstract: The development of organizational strategic activities has gone 

through three stages. The current stage can be called strategic management. 

From a theoretical point of view it is demonstrable different approaches 

to strategic management. In this paper is the attention focused on two 

approaches to strategic management which are for the most effective 

management practices. The application of both strategic management 

approaches requires that top management mastered the principles of strategic 

thinking and managed to modify the global megatrends for the conditions 

of their organization to shape its future perspective. 

 

Klíčová slova: strategické aktivity organizací, strategické řízení, přístupy 

ke strategickému řízení, principy strategického myšlení, globální megatrendy, 

vrcholový (top) management organizace 

 

Abstrakt: Vývoj organizační strategických aktivit se odvíjel ve třech etapách. 

Současnou etapu vývoje je možné nazvat strategické řízení. Z teoretického 

hlediska jsou ke strategickému řízení patrné různé přístupy. Článek se zabývá 

dvěma přístupy strategického řízení, které jsou v manažerské praxi účinné. 

Použití těchto strategických přístupů řízení vyžaduje, aby si top management 

osvojil principy strategického myšlení a podařilo se mu modifikovat globální 

mega trendy pro kondici jejich organizace a tvorby její budoucí perspektivy. 

 

Keywords: strategic activities of organizations, strategic management, 

approaches to strategic management, principles of strategic thinking, global 

megatrends, top organizational management 
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INTRODUCTION 

The issue of strategic activities has always been an essential part of 

management as a science, as well as managerial practice. Its importance is 

constantly increasing, and it seems that recently almost abruptly. The 

financial and economic crisis "triggered" this abrupt increase of the strategic 

activities importance and unprecedented development in many areas of social 

life.  

      The author of this paper (hereinafter the author) has been involved in the 

issue of strategic activities of organizations. He is convinced that the quality 

level of strategic activities is too low. His assertion, among other things, 

confirmed his own research of strategic knowledge and competence of the 

440 SMEs top managers in the Czech Republic and the Slovak Republic, 

which was implemented in 2015.3       

     This paper aims to contribute to the desired improvement of strategic 

activities of any organization, and emphasizing the need to learn the strategic 

thinking principles and to use some mental principles as well as to develop the 

capability to modify the influence, respectively. effects of global megatrends 

in shaping the development of the promising organizational mission. 

1 GENESIS AND DEVELOPMENT OF STRATEGIC 

ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS 

Strategic activities began to implement large enterprises in the advanced 

economies of the West in the late sixties of the 20th Century, as a result of 

deepening excess supply. In the meantime, since the end of the Second World 

War, everything had been produced, found effective demand. We can 

therefore conclude that top management of lots corporations have not 

foreseen a fundamental market changes.   

According the author opinion the development of organizational strategic 

activities went through three stages over time: 

1. Long-term planning.  

2. Strategic planning.  

3. Strategic management. 

                                                           
3 JEŽKOVÁ, R. a KRÁL, D. a TRČKA, L. a VÁGNER, I. a VINCENCOVÁ, E. 2015. p. 137-165.  
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The essential features of the long-term planning stage were and in many 

places still are the application of extrapolation methods and positive vision on 

a future of the organizational mission, especially in quantitative terms (at the 

time of the growing scale of production). 

The stage of strategic planning, as well as the stage of long-term planning 

pays attention exclusively planning activities, however, flatly rejects the 

aplication of extrapolation methods and stresses instead the premise of 

fundamental changes in the future. From this arises the need for an obligatory 

processing prospective analysis, competitive analysis, portfolio analysis and 

an optional diversification analysis. 

The stage of strategic management represents the system consists of three 

phases: the strategic analytical phase, the strategic optional phase and the 

strategic implementation phase. Also accepts instability identified 

organizational strengths and weaknesses in time and emphasis on "soft" 

management elements, such as managerial components: "organizational 

culture", "human resources" and "communication". The strategic management 

stage (hereinafter SM) is the current, why the author in the text of your paper 

(below) pays attention solely to this stage of strategic activities! 

2 CHARACTERISTICS OF THEORETICAL 

KNOWLEDGE ABOUT SM 

Scientific approach to SM is not clear. Currently it is still true that there is 

a somewhat confusing variety of these approaches. The author considers it 

expedient means to a basic understanding of these approaches, the 

classification of these approaches to SM according to interconnection of two 

criteria: 

 Focusing goals in SM, which can have either a narrower profit or wider 

socio-economic form. 

 Způsob interakce s okolím OJ, které je buďto proaktivní nebo reaktivní. 

 The way of interaction with the orgational environment, which is either 

proactive or reactive? 

In this connection, the above two criteria, are forming four approaches to SM: 

1. The classical (planning) approach (narrower profit orientation goals and 

proactive way to interact with the organizational environment). 
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2. The socio-economic approach (the wider socio-economic orientation of 

objectives and proactive way to interact with the organizational 

environment). 

3. The pragmatic approach (wider socio-economic orientation of 

objectives and reactive way to interact with the organizational 

environment). 

4. The adaptive approach (narrower profit orientation goals and reactive 

way to interact with the organizational environment). 

For the purpose of this paper’s part are essential two scientific approaches to 

SM: the classic (planning) approach and a particular one the socio-economic 

approach to SM. Therefore, below, both of these approaches to SM become 

more explained. The other two approaches to SM are only briefly described:  

The pragmatic approach to SM is based solely on the experience of successful 

top managers usually after ending their managerial practices. Beware, 

however, that this approach may lead to the prolongation strategies that have 

proved in the past, but need not be, and usually are not relevant to the current 

perspective forming the future of the organization. 

The adaptive approach to SM is inherently "shortsighted" because it puts the 

formation of "promising" organizational future through takeover strategies 

hitherto successful organizations that have the same or similar mission. 

For the classical (planning) approach to SM are typical of these features: 

 It is most widespread in managerial practice and also most frequently 

explained by SM in teaching at universities. 

 It perceives the process of creating strategies as a result of rational 

analysis, considerations and calculations. 

 It gave rise to quite logical, a widely used methodology, whose contents 

the methods like SWOT, BCG, PIMS. 

 It prefers long-term profit orientation proactively seeking opportunities 

in the market, but also a creative opportunities forming. 

The socio-economically oriented approach to SM has the following 

characteristics: 

 It reflects growing dynamics of changes as well as rivalry in the 

industry organizational environment. 
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 It pays attention to "architecture" of the future organizational external as 

well as internak environment. 

 It prefers multiform concept of socio-economic organizational 

objectives. 

 It reflects the diversity of national economies and the economies of 

various groups (eg. EU). 

 It recommendes searching and above all creating new opportunities for 

the organizational mission. 

 It gives suggestions on how to change the rules of competition in the 

relevant industry environment, how to survive the crisis period, creating 

temporary relationships (eg. a strategic alliances), how to respond on 

expected future internal and external changes. 

The wise reader will certainly agree with the author’s opinion that for the big 

corporations is using of the socio-economic approach to SM the most 

beneficial and vice versa for small and medium-sized enterprises will be more 

useful application rather classical (planning) approach to SM. 

3 BASIS FOR STRATEGIC ORIENTATION OF TOP 

ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 

As already mentioned in the introduction of this paper, according to the 

author’s opinion is not given to SM a desirable attention in at the Czech 

managerial practice, especially in the non-profit organizations. Top 

management of many organizations pays much more attention and mental 

effort obliterating elements of the current organizational mission, before 

shaping a future development of the organizational mission. 

Why is SM in the background of the interest of the Czech organizational top 

management, has many causes. The following are the reasons for which the 

author considers essential: 

 Many top managers are not and never will be modern leaders, because 

of their personal profile determine their eligibility thinking and acting 

up on "doing things the right way," So what is the essence of the second 

pillar of the organizational management system. However, the current 

reality does not mean that improper top managers do not hold leadership 

role. They are inherently conventional (superficial) leaders who are able 

to form the perspective organizational mission only. Hence their current 
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leaders' role is a barrier to the development of the desirable mission for 

„their“organizations. 

 Because the existing long-term prolonged managerial paradigm prefers 

constant quantity oriented growth performance is difficult to implement 

a paradigm shift into the principal leadership.4 

 In many organzations are applied "survival strategies" in the naive hope 

that the existing form of the organizational mission is also convenient 

for the future. 

 The current management practices, particularly in the non-profit 

organizations, have yet to renew the myth: "For the performance of SM 

is sufficient the intellect and knowledge of management practices". 

 A few top managers either lacks the personal premises for SM or, 

although these assumptions have they are not willing or able to 

understand that in conditions often unprecedented changes in the 

organizational environment it can’t longer make do with the application 

of existing management techniques, and that it is therefore necessary to 

urgently adopt the principles of strategic thinking and begin in earnest 

to perceive and modify the effects of global megatrends essential to 

a development of the mission of "their" organizations! 

3.1 Principles of strategic thinking 

In this section are listed and briefly described the key principles of strategic 

thinking which should be learn by all top managers:5   

 The principle of thinking in variants. 

 The principle of permanence. 

 The principle of global systemic thinking. 

 The principle of interdisciplinary thinking. 

 The principle of creative thinking. 

 The principle of synthesis of rational and intuitive thinking. 

                                                           
4 A managieral paradigm „the principal leadership“ emphasizes a return to the natural mind, which 

in organizational management is reflected by sharing system of values, using the potential of knowledge 

workers, forming the high trust organizational culture and respecting the mental principles, such 

as integrity, honesty, tolerance itself, patience, courage and bravery, "inside out".  
5 A part of the overview of the strategic thinking principles was processed using knowledge from 

publication SOUČEK, Z.  Strategie úspěšného podniku - Symbióza kreativity a disciplíny. 2015.  p. 54-

67. 
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 The Principle thinking at the time. 

 The principle of feedback thinking. 

 The principle aggregated thinking. 

 The principle of concentration. 

 The principle of ethics thinking. 

 The principle of consciousness work with risk. 

 The principle of thinking in variants leads to such measures, which can, in all 

foreseeable situations, to achieve the strategic objectives. It is basically to 

ensure that top management should at least have three strategies: optimistic, 

realistic but also pessimistic (the crisis). Unfortunately, in the Czech 

organizations don’t often work out pessimistic (crisis) strategic variants, 

perhaps, not to preventive stressing members of the top management. Of 

course, when then occur "bad times" for organization in crisis preparedness is 

minimal to nil.  Consequences for particular organization are then usually 

fatal. The author believes, therefore, that this was reflected national mental 

genetic tendency to thinking like: "It was already here," "it is somehow 

resolved", "for us it is different" and so on. Professionally advanced top 

management is aware that a wider variety of consistent strategies, including 

those crises, reduces or even eliminates the threat of strategic 

surprise.    Promising strategy must be flexible (allows to quickly, efficiently 

and effectively respond to changes in general and industry environment). The 

author fully agrees with the following statements of professor Souček: "Top 

management, what has only one strategic variant is “a gambler“, and if it has 

no strategy is "suicide“! 

The principle of permanence notes that care must be taken continuously not, 

as it often is in managerial practice periodically. Mental work-related to SM, 

never ends! 

The principle of global systemic thinking instills into the minds of top 

managers that activities related to SM must respect the requirement of 

a rigorous systemic thinking, which in managerial practice means mentally 

perceive SM as a system consisting of a relatively distinct stages, among 

which there are links that are as important as the stages theirselfs. They are 

significant linkages with the organizational environment Thus there is even 

meaningful integral concept of solving a sequence of individual phases of 

SM, it is necessary to consider these links as bidirectional, just like 

organizational ties with its environment. The requirement of global thinking 
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primarily related to the idea of a perception of the organization’s enviromental 

range, and consequently external factors which on the organiyational mission 

affect. Global perception range around organization gives challenge for 

a much broader geographic engaged in defining the organizational 

enivironment than it currently is.   

The principle of interdisciplinary thinking is a challenge to seek and find 

inspiration in other, seemingly totally incompatible fields of human 

knowledge. Danger of a unilateral thinking is considerable, especially when it 

is additionally presented intellectual arrogance. The author fully agrees with 

the statement of one unnamed expert "Reading far away their discipline is 

probably the largest source of ideas." 

The principle of creative thinking closely linked to the previous the principle 

of interdisciplinary thinking. Christians believe that God created humans and 

completed the process of creation of the world. Consequently they believe 

that every person is endowed with the assumptions that in his earthly life 

shaped by the Creator's work. Therefore, each person is endowed with 

a specific set of talents and if these talents by him/her or his/hers surroundings 

identified and thus utilized and developed, of course with respect to the free 

will of their carriers to use them, then they creatively think, reflect and place, 

which brings them satisfaction and happiness. Of course people, who don‘t 

believe in God's creation of humen being, have the opportunity to be creators 

and many of them are, however, their creative way of thinking is limited only 

sensual orientations. Everything that is not recorded their senses don’t exist 

for them!   

Principles of the exact and intuitive thinking are a synthesis of the two 

previous principles of strategic thinking. This principle inspires to connect 

rational and irrational thinking. In other words it recommens to combine the 

thinking by the mind and by the "heart". A peron with a purely rational 

thinking necessarily coming to foolishly believe that he/she has everything, 

including their lives, completely in his "hands" and it's up to him/her, what is 

his/hers life and how his/hers life will be like in the future. Such "Pride comes 

before a fall." Wise, socially mature person with humility looks at his/her own 

life. He/she is aware that not everything depends on him/her alone and honors 

mental principles of tolerance, knowing the limits of his/her life potential as 

well. To apply this principle are closer women than men. Women base their 

thinking especially of the right hemisphere of the brain, while men base their 

thinking more using the left cerebral hemisphere of the brain. Woman 
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therefore not surprising mental stimulus in the form of intuition, for a typical 

rationally minded man, however, is intuition rather implausible, because 

intuition can not be verified by the senses. However, irrespective of the 

person's sex, the author believes that interconnection exact and intuitive 

thinking, respectively rational and irrational thinking is a necessary and highly 

desirable prerequisite for a truly promising development mission of any 

managerial object, including any organization. If this connection is not spread 

or even be rejected (repressed), it will have fatal consequences for human 

civilization. 

Principle thinking at the time encourages to the perception and using of the 

available time wisely. It means especially not to waste it, use it for a balanced 

work and private life for the regeneration of human potential. To be able 

thinking strategically and creatively work is especially necessary to get rid of 

stress. How to deal with stress many relevant publications advise and through 

participation on the countless relevant courses it can be trained. According to 

the author's opinion it is important to learn and consistently practice rituals of 

silence and proving to stop. In other words, to acquire the habit of "be quite 

here now" and also be able to say "no"! Finally, rejecting the idea that my life 

must be hectic! 

The principle of feedback thinking brings to mind that one of the key 

components of strategic thinking is to create and, in a timely manner and with 

full seriousness, responding to what it tells us feedback, whether it is the 

feedback from the organizational external or internal environment. Creating 

of the efficient and effective signal and warning system for forming and 

working SM exemplifies the consistent respect of the principle of feedback 

thinking. 

The principle aggregated thinking warns against the danger of losing 

a systemic approach. Strategic thinking require insight, perceiving "things" 

in a context and from different points of view, which naturally follows that it 

can not, nor is it advisable to deal with the details.          

The principle of concentration warns against the danger of thinking in terms 

of "fragmentation" of strategic activities in many directions. It is essential to 

think and thus act to the efforts and resources of using to implement a few key 

strategic priorities. Shaping the organizational perspective future always 

requests a "victim" and fundamental changes eg. the abandonment of 

budgeting on a historical basis and the application of zero-based budgeting! 
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The principle of ethics encourages thinking succumb to current thinking in 

many organizations concerning the performance of their mission, which can 

be summed up as "an attempt what their workers are willing to accept more 

(withstand)". Such thinking is clearly unethical. The effect of that kind of 

thinking will cause serious negative consequences for the organization in the 

long timed horizon. Ethical thinking in relation to the performance and 

development of ogranizational mission is a good deal many times both in the 

formation of a high degree of the confidence within organization, and outside 

in the increasing degree of its credibility. Workers of each organization book 

is most of all appreciate the fact that they are perceived their top management 

as human beings, not as a "living instrument" to fulfill certain tasks. 

Customers of each organization particularly appreciate the reliability and 

willingness to adapt to their needs. Unfortunately, the sad fact is that the 

principle of morality is, in the competitive struggle, still less respected. E.g. In 

many organizations workers are exposed to the constant threat of dismissal 

from work, their top management concealing the organizational vision to 

them, although the calls them to action often despises their comments and 

constructive criticism. Similarly it fades solidity to their customers because 

the quality of the production is declining, especially in a production where for 

the customers are very difficult or impossible to detect a drop in quality - 

while the customers complaint are met with reluctance and manipulation.   

The principle of consciousness work with risk reports that strategic thinking 

must reckon with the existence of many risks, some of which are 

unpredictable and unprecedented. It is clear that not every manager is able to 

bear the weight of so risk managerial work, so for recruitment and selection of 

people for the realization of strategic activities enter, besides the required 

professional skills to the fore personal prerequisites of psychological 

resilience to risks. Of course risk-taking is possible and necessary 

systematically support and develop eg. by teambuilding. So one thing is to 

increase the degree of resilience to risks, the second thing is, in the context of 

strategic thinking, to seek, to find and to create opportunities and ways to at 

least the foreseeable risks to restrict or even to eliminate. 

The author is convinced that the level of risk decreases significantly thanks: 

a wider variety conceived and coherent strategies simultaneously; an 

optimalization of material reserves; forming the core competence of human 

resources; an application of benchmarking methods; creating and later 

functioning warning and control system and an emphasis on prevention of 

problem solving. 
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3.2 The global megatrends 

Advanced strategic thinking is also influenced by the existence of global 

megatrends. The wise top management of any organzation is aware not only 

of the global megatrend’s existence, but also their impacts on the 

organizational mission’s effectiveness and efficiency. 

The list of global megatrends is not uniform. Diversity of the global 

megatrend's list is caused by many factors; one of them is the professional 

orientation of its creators. 

Below is an overview of global megatrends contains some megatrends which 

Professor Z. Souček mentions in his new publication.6 However, the author 

compiled a comprehensive global megatrends overview according of his 

discretion. Among the global megatrends, in alphabetical order, include: 

 Climate Change. 

 Digitalisation - The fourth industrial revolution, respectively "Industry 

4.0". 

 Economic transformation. 

 Greening versus environmental degradation. 

 Economic growth versus sustainable development. 

 Ethical, moral and spiritual decline. 

 Migration - Exodus. 

 New World Order. 

 Terrorism, militancy. 

 Unprecedented demographic development. 

With regard to the topic of this contribution and and in order to show clearly, 

albeit generally an influence of the specific global megatrend, the author has 

chosen to handle such a megatrend that has a negative impact on the mission’s 

performance and its further development regarding any organization.  This 

megatrend is indisputably "ethical, moral and spiritual decadence" (see 3.2.1 

below).  

                                                           
6 SOUČEK, Z.  Strategie úspěšného podniku - Symbióza kreativity a disciplíny. 2015.  p. 84 - 90. 
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3.2.1 Ethical, moral and spiritual decline 

Ethical, moral and spiritual decline is reflected in the performance of the 

mission of any organizations. Do not comply with the obligations, legislation 

and internal normative instructions, often leads to violations of human rights 

and freedoms of workers, although it proclaims the crucial importance of 

human resources within all organizational resources. It fades production 

soundness to customers; it increases frequency and severity of the negative 

externalities, not respecting the commitments, legislation and internal 

normative instructions. The organizational value orientation is purely 

materialistic and two-alternative thinking of top managers prevails7. Those 

who have ethical codes issued are the first to violate them. The above-

mentioned manifestations of ethical, moral and spiritual decline have fatal 

societal consequences. 

A fundamental change is inevitable, but it does not occur easily and quickly, 

and certainly not by changing laws or command CEO. The starting point of 

the desired changes must be an awareness of the need for a managerial 

paradigm shift to so-called the principle leadership8 and a paradigm shift 

strategic thinking to so-called the third alternatives9. All this is, of course, 

depends on the implementation the renaissance of a spiritual dimension as 

"core" human connection with the Universe.10 In order to the renaissance of 

a spiritual dimension has occurred, it must be stressed that the cardinal causes 

of ethical, moral and spiritual decline are boundless materialism, secularism 

and especially the human relativism to the laws of the Universe. 

CONCLUSION 

Current and future form of the organizational strategic activities is and will be 

systemic containing a logical sequence of the stages of strategic analysis, 

strategic choices and strategic implementation. 

The author calls these form strategic activities a phase of strategic 

management. From a theoretical point of view the approaches to the strategic 

management are diverse. The author inclines to the approach, which is based 

on two criteria: vision goals of an organization and its relationship to its 

                                                           
7 VÁGNER, I.  Strategický management.  2016.  p. 63-64. 
8 VÁGNER, I. Podněty k posunu paradigmatu myšlení a jednání v managementu. 2015.  p. 30-34. 
9 VÁGNER, I.  Strategický management.  2016.  p. 64-73. 
10 It is an undeniable fact that the cultural and religious "roots" of the majority of European countries are 

Judeo-Christian. However, the European Union, these "roots" underestimates and thus deepens the 

ethical, moral and spiritual decline of Europe with fatal social consequences. 
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external environment. He finds practical application of classical (planning) 

approach, eg. for small and medium-sized enterprises and socio-economic 

approach, eg. for large enterprises. 

Barriers limiting the desired level of the strategic management evoke the need 

for a fundamental paradigm shift in strategic thinking, above all by members 

of the top organizational management, mastering the principles of strategic 

thinking which are explained in section 3.1 of the paper.  

Due to the adequate extent of the paper, it is only generally (through a survey 

of global megatrends) introduced the additional incentive to improve the 

quality of the strategic management in organizations (see section 3.2). This is 

a development competence of the top organizational management in terms of 

"reflow" global megatrends in creating the future perspective mission of each 

organization. Finally - for a clarification of this initiative is elaborated the 

impact and its negative consequences of one global megatrend named 

"ethical, moral and spiritual decline". 
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DAŇOVÁ POLITIKA ČR V EVROPSKÉM KONTEXTU 

A JEJÍ VLIV NA DAŇOVÉ ÚNIKY 

TAX POLICY OF THE CZECH REPUBLIC IN THE 

EUROPEAN CONTEXT AND ITS INFLUENCE ON TAX 

EVASIONS 

 

Václav Vybíhal 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá komparací přístupů k realizaci daňové politiky 

v rámci Evropské unie. Především pak diferenciací v přístupech k naplnění 

v daňové teorii kodifikovaného principu platební schopnosti, vnímání 

důležitosti tohoto principu a jeho dopadu na konstrukci základů daně, 

zejména daně z příjmů fyzických osob. Na rozdíl od vyspělých evropských 

zemí se daňová politika České republiky vyvíjí směrem, který je ve vyspělých 

státech Evropské unie zcela nemyslitelný a politicky neakceptovatelný. 

Daňová politika ČR totiž vyvolává daňové úniky. Značného rozsahu kromě 

daně z přidané hodnoty nabývají daňové úniky v oblasti daní z příjmů 

a návazně i zdravotního a sociálního pojistného za tichého souhlasu politické 

reprezentace ČR. Zbytečná absence zdrojů na příjmové stránce veřejných 

rozpočtů pak vede k trvalému zaostávání České republiky v úrovni a vývoji 

výše důchodů ve srovnání s vyspělými i dalšími zeměmi EU.     

 

Klíčová slova: daňová politika, princip platební schopnosti, daň z příjmů 

fyzických osob, důchody, Česká republika, Evropská unie 

 

Abstract: The present paper compares approaches to tax policy 

implementation within the European Union. Most importantly, the paper 

deals with differences in approaches to implementation of the ability-to-pay 

principle as it is codified in the tax theory and with perception of importance 

of the principle as well as its impact on construction of tax bases, income tax 

base of natural persons in particular. Unlike developed European countries’ 

tax policies, the Czech tax policy is moving in a direction which is considered 

unthinkable and politically unacceptable in developed EU states. There is 

significant tax evasion occurring on a large scale; besides value added tax, it 

also relates to income tax and subsequently to health and social insurance, all 
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happening with tacit agreement of the Czech political representation. The 

pointless absence of resources in the public budget revenues results in the 

Czech Republic’s -continuous falling behind in the size and further growth 

of pensions compared with the developed and other EU countries. 

   
Key expressions: tax policy, ability-to-pay principle, income tax of natural 

persons, pensions, The Czech Republic, the European Union. 

 

JEL klasifikace : H2  

ÚVOD 

Daňová politika České republiky prošla od roku 1993 významnými změnami 

pozitivního i negativního charakteru. Po vstupu do Evropské unie byla 

posílena harmonizace daně z přidané hodnoty, především pokud jde 

o mechanismus fungování této daně. Problematické byly manipulace 

se sazbami daně z přidané hodnoty, kdy během 5 let se původní snížená sazba 

daně ve výši 5 % ztrojnásobila na úroveň 15 %. Takovéto navýšení sazby 

daně z přidané hodnoty nemá v Evropské unii obdoby a bylo tehdy z řady 

důvodů odbornou a laickou veřejností neakceptovatelné. U spotřebních 

selektivních daní byla postupně zvyšována úroveň zejména sazeb spotřební 

daně z tabákových výrobků a z lihu, což nijak dramaticky neovlivnilo trh ani 

příjmovou stránku veřejných rozpočtů. Pouze některé dílčí zásahy do sazeb 

spotřební daně z minerálních olejů vyvolaly negativní reakci ze strany 

odborníků i obyvatel, protože poškodily národní hospodářství České 

republiky. 

V Evropském kontextu je však zcela zásadní odlišný přístup k realizaci 

daňové politiky v České republice a ve vyspělých zemí EU, zejména pokud 

jde o vnímání daňové spravedlnosti a principu platební schopnosti, 

resp. platební kapacity. Jak je zřejmé ze studia zahraniční daňové literatury 

a z praktického fungování daní ve vyspělých zemích, provází nositele 

a strůjce daňové politiky, zejména politické establishmenty v ČR, zcela jiné 

myšlení než je tomu ve vyspělých zemích. 

Problematika principu platební schopnosti a tedy i daňové spravedlnosti 

je v současném období předmětem zájmu teoretiků, ekonomů, politiků, 

ale  i občanů v každé vyspělé společnosti. Otázky související s daňovou 

spravedlností provázejí lidstvo už od starověku a jsou nedílnou součástí dějin 

zdanění. Problematika daňové spravedlnosti je spojena především 
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se skutečným daňovým zatížením, ke kterému dochází po přesunu daní 

a jehož průvodním jevem je snížení disponibilního příjmu poplatníka a jeho 

skutečné spotřeby. Samotní poplatníci však považují za nespravedlivé, pokud 

existují takové daňové systémy, které daňové úniky umožňují. Nejcitlivěji 

jsou naznačené aspekty daňové politiky vnímány u daně z příjmů fyzických 

osob, i když problémy daňových úniků vnímá odborná i laická veřejnost 

rovněž u daně z přidané hodnoty a selektivních spotřebních daní. Tímto jsou 

zvýhodňováni podvodníci, neplatiči daní a potenciální zločinci oproti 

seriózním subjektům, což čím dál více demotivuje stále větší část obyvatel 

státu. Takováto daňová politika přespříliš rozevírá nůžky mezi skupinami 

občanů s nejvyšší a nejnižší úrovní blahobytu. Ztráta motivace obyvatel 

k hospodářské soutěži má pak i politické dopady (nedůvěra v politické strany 

a hnutí, neúčast ve volbách, oživování vzpomínek a překrucování reality 

související s totalitním režimem). Značná část obyvatel ze skupiny 

tzv. bohatých nebohatne v důsledku svých schopností, pracovitosti, 

houževnatosti a dalších předností a vlastností, které by měl trh náležitě ocenit, 

ale především v důsledku neplacení daní, podvodů a dalších neseriózních 

praktik. 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na rozdíly v přístupu a myšlení vyúsťující 

v realizaci daňové politiky v ČR a ve vyspělých zemích EU a upozornit 

na rozsáhlé daňové úniky v oblasti daně z příjmů fyzických osob 

a v návaznosti i v oblasti zdravotního a sociálního pojištění v prostředí 

národního hospodářství ČR.  

1 TEORETICKÉ ASPEKTY PRINCIPU PLATEBNÍ 

SCHOPNOSTI 

Teoretikové se zabývají dlouhodobě problematikou daňové spravedlnosti, 

kterou vysvětlují především na základě principů, kdy historicky 

nejznámějšími principy jsou princip prospěchu a princip platební schopnosti. 

Princip prospěchu má svůj původ ve směnné daňové teorii, kterou prezentoval 

především Adam Smith (1723-1790) a podle níž mají být občané zdaněni 

podle prospěchu, který mají z veřejných výdajů prostřednictvím zaplacené 

daně.  Princip platební schopnosti pak spočívá v ukládání daní podle 

schopnosti daňové úhrady poplatníka.  

Adam Smith první ucelenou soustavu daňových principů nazval daňovými 

kánony [5]. Zabýval se především spravedlností ve vztahu k poplatníkům 

a k výši zákonem stanovené daně. John Stuart Mill (1806-1873) zdůrazňoval, 
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že příjmy plynoucí z ekonomického využití půdy, práce a kapitálu mají být 

zdaňovány podle stejných principů a daně mají plnit především redistribuční 

funkci. Základní zásadou zdaňování má být podle Milla zdaňování 

odpovídající platební schopnosti každého poplatníka. V tomto směru je autor 

zastáncem teorie stejné absolutní oběti všech občanů, podle které platí 

poplatník tím větší daň, čím větší má příjem. Mill byl de facto prvním velkým 

zastáncem principu platební schopnosti (berní způsobilosti), odmítal aplikaci 

principu prospěchu [5].    

Problematika daňové spravedlnosti a principu platební schopnosti 

se objevovala v daňové teorii historicky již dříve, např. v dílech Thomase 

Aquinase (1225-1274), Jeana Bodina (1529-1576), Kaspara Klocka (1573-

1655), později pak v návaznosti na zdůraznění redistribuční funkce daní byla 

předmětem zájmu teoretiků, k nimž patřili zejména John Ramsay McCulloch 

(1789-1864), Adolph Wagner (1835-1917), Artur Cecil Pigou (1877-1959) 

a další [2]. 

Významným zastáncem progresivního zdanění a principu platební schopnosti 

byl John Maynard Keynes (1883-1946). Tento světově proslulý ekonom 

dokonce zdůrazňoval, že progresivní zdanění vede ke zvýšení sklonu 

ke spotřebě [8], což platí podle mého soudu dodnes. 

Problematika principu platební schopnosti a spravedlnosti ve zdanění 

je předmětem zájmu i celé řady dnešních autorů. Například Paul Samuelson 

a William Nordhaus [7, s. 788] zdůrazňují, že „individuální důchodová daň 

je ze všech daní ukládaných v USA nejvíce uzpůsobena platební schopnosti 

jednotlivců“. Autoři dále uvádějí, že nejvyšší mezní sazba v USA sice 

v průběhu let výrazně klesala, neboť ve 40. až 60. letech 20. století činila 

94 %, v roce 1965 byla snížena na 70 %, v roce 1982 na 50 % a v roce 

1988 na 28 %. 

Musgrave a Musgrave [6] pak uvádějí, že princip zdanění podle schopnosti 

daňové úhrady vyžaduje rozdělení daňového břemene v souladu 

s ekonomickými možnostmi poplatníků, přičemž jeho výhoda spočívá v tom, 

že umožňuje redistribuci. Tento princip také vyžaduje rozdělení daňového 

břemene v souladu s vertikální a horizontální spravedlností. K dosažení 

horizontální spravedlnosti musejí daňoví poplatníci se stejnou schopností 

daňové úhrady přispívat stejně. K zajištění vertikální daňové spravedlnosti 

je podle cit. autorů nutné, aby daňoví poplatníci s rozdílnými možnostmi 

přispívali diferencovaně v závislosti na velikostech rozdílů.      
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Baumol a Binder [1] zdůrazňují, že i přes různé přístupy a názory amerických 

prezidentů k problematice zdaňování příjmů fyzických osob, zůstává 

koncepce vazby sazeb daně na princip platební schopnosti i progresivní sazby 

daně základními atributy konstrukce individuální důchodové daně v USA.  

Zdůrazňování principu platební schopnosti je předmětem zájmu autorů 

v dalších zemích (Francie, Německo, Itálie, Belgie aj.), např. Gambier 

a Mercier [3].  

Lze konstatovat, že názory většiny citovaných autorů byly ve své době 

převážně nejen velmi pozitivní a pokrokové, ale inspirující pro dnešní 

moderní svět. I když z dnešního pohledu se může jevit řada myšlenkových 

proudů a názorů překonaná, dnešní daňová teorie v ekonomicky vyspělých 

státech je považuje za základ racionálního myšlení. Princip platební 

schopnosti je pak v těchto zemích velmi důsledně, na rozdíl od ČR, vnímán 

odbornou i laickou veřejností a je nedílnou součástí konstrukce základu daně 

a formování výše daňové povinnosti u daně z příjmů fyzických osob, často 

i u daně z příjmů právnických osob. 

V příspěvku byla uplatněna metodologie zahrnující klasické metody vědecké 

práce, především analýzu, syntézu, komparaci, deskripci, analogii, indukci 

a dedukci, vědecký vyjadřovací jazyk a osvědčené postupy, které vyústily 

v objektivní poznatky stávajícího stavu. 

2 VÝSLEDKY 

Daňová politika České republiky, de facto od roku 1993, kdy vznikla zcela 

nová daňová soustava jako nedílná součást radikální ekonomické reformy 

znamenající přechod od plánovaného hospodářství k tržně orientovanému 

hospodářství, se ve svém více než dvacetiletém vývoji postupně vyvíjela, 

především v oblasti daní z příjmů, jiným směrem, než tomu bylo ve vyspělých 

státech Evropské unie a USA, jak již vyplývá z předcházejícího textu. Tato 

diferenciace ve vývoji konstrukce základu daně, daňových sazbách a dalších 

daňových instrumentech je podle mého soudu především důsledkem 

odlišného vnímání principu platební schopnosti a daňové spravedlnosti 

v České republice a v ekonomicky vyspělých zemích. To se projevuje na řadě 

úrovní chápání daňové politiky, ať už je to v akademické sféře, 

v zákonodárných sborech, ve vládách, které se v ČR vystřídaly po roce 1993 

i v přístupu ministerstva financí a finančních úřadů při kontrolně správní 

činnosti. Tyto skutečnosti pak ovlivňují významnou měrou tzv. společenskou 

atmosféru, kdy se už téměř nikdo nad těmito problémy nepozastavuje. 
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Nepochopení principu platební schopnosti (1) se pak projevuje dlouhodobě 

přímo v těchto oblastech: 

1. v daňových zákonech, kdy zákon umožňuje subjektům s vysokou 

platební kapacitou platit nízké daně, resp. neplatit daně, a s tím 

i zdravotní a sociální pojištění; 

2. v činnosti Ministerstva financí a finančních úřadů. 

V oblasti principu platební schopnosti a jeho absence v daňových zákonech 

se jedná především o následující konkrétní daňové instrumenty: 

A. stanovení výše paušálních výdajů u daně z příjmů fyzických osob; 

B. existence tzv. superhrubé mzdy u daně z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti; 

C. existence jednotné sazby daně u daně z příjmů fyzických 

a právnických osob. 

Ve vývoji daňové soustavy České republiky se postupně s různými obměnami 

jejich výše a prostřednictvím širokého spektra novelizací zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů stanovovaly tzv. paušální výdaje procentem z příjmů, 

které měly vyvolat snížení zejména nepřímých administrativních nákladů 

zdanění a uspořit čas a tzv. dodatečné náklady pro různé skupiny 

podnikatelských subjektů. Nikdo z tvůrců těchto daňových instrumentů však 

nezkoumal, jaká je skutečná výše nákladů u podnikajících subjektů ani jaké 

dopady přinese zavedení mimořádně vysokých paušálních nákladů. 

Na jednoduchých propočtech umístěných do tabelárních přehledů si ukážeme 

skutečné dopady daných politických rozhodnutí.  
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Tabulka 3: Paušální výdaje u jednotlivých skupin poplatníků (v %). 

Poplatník s přijmy 
Paušální výdaje 

(%) 

= ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 

= ze živnostenského podnikání řemeslného 

(výdaje lze uplatnit max. do částky 1 600 000 Kč) 

80 

= ze živnostenského podnikání neřemeslného 

(výdaje lze uplatnit max. do částky 1 200 000 Kč) 
60 

= z jiných příjmů ze samostatné činnosti 

(výdaje lze uplatnit max. do částky 800 000 Kč) 
40 

= z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 

(výdaje lze uplatnti max. do částky 600 000 Kč) 
30 

Zdroj : Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů                

(platný pro rok 2016). 

Tabulka 2: Stanovení daňové povinnosti poplatníka s paušálními výdaji ve výši 

80 % z příjmů  (pro rok 2012) 

    Ukazatel Výpočet (Kč) 

Příjem měsíční    207 000 

Příjem roční 2 484 000 

Výdaje (80 % z příjmů) 1 987 200 

Dílčí základ daně ze samostatné činnnosti (DZD§7)    496 800 

Rozdělení dílčího základu daně na manželku (50 %)   248 400 

Základ daně poplatníka (zaokrouhlený)    248 400 

Daň (15 %)      37 260 

Odečet slevy na dani na poplatníka      24 840 

Daň po slevě 12 420 

Odečet daňového zvýhodnění na 1 dítě      13 404 

Výsledná daň              0 

Daňový bonus          984 

Zaplacené minimální pojistné = 20 361 + 22 032 42 393 

Zdroj : vlastní výpočet na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

 

 



ACTA STING 

102 

Možnost uplatnit paušální výdaje byla umožněna daňovým poplatníkům 

po více než 20 let. Teprve od roku 2015 byly omezeny výdaje limity, které 

jsou uvedeny v tab. 1.  Předtím bylo dílčí omezení výdajů s účinností od roku 

2013, od kdy rovněž nelze v případě uplatnění paušálních výdajů procentem 

z příjmů využít slevy na dani na poplatníka a uplatnit daňové zvýhodnění 

na dítě. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že paušální výdaje ve výši 80 % a 60 % 

nemá, kromě ČR, žádný daňový systém zemí EU. Po ČR druhé nejvyšší 

daňové paušály v rámci EU má Slovensko (40 % a 25 %). Při dlouhodobém 

uplatňování paušálních výdaje zejména ve výši 80 % a 60 % celá řada 

poplatníků daně z příjmů fyzických osob, v souladu se zákonem, platila velmi 

nízké daně nebo neplatila daně z příjmů dlouhodobě vůbec. 

V tab. 2 je uveden propočet daňové povinnosti poplatníka s měsíčním 

příjmem 207 000 Kč, který využíval paušálních výdajů v souladu se zákonem 

(do roku 2013) ve výši 80 %, přičemž  rozděloval dílčí základ daně 

na manželku ve výši 50 % a uplatňoval daňové zvýhodnění na 1 dítě. 

Manželka podávající přiznání za stejných podmínek měla rovně nulovou 

daňovou povinnost. Oba daňové subjekty by platily pouze minimální 

zdravotní a sociální pojištění, např. pro rok 2012 činilo minimální roční 

zdravotní pojištění  20 361 Kč na jednoho poplatníka a roční  sociální pojistné 

(bez nemocenského pojištění) pak 22 032 při uplatňování hlavní činnosti, 

celkem sražená daň a pojistné za rok činí 42 393 Kč na poplatníka a ve stejné 

výši na manželku. 

Tabulka 3: Stanovení daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů ze závislé 

činnosti (pro rok 2012)  

Ukazatel Výpočet (Kč) 

Příjem měsíční    207 000 

Příjem roční 2 484 000 

Superhrubý příjem         3 328 560 

Základ daně ze závislé činnosti (zaokrouhlený)   3 328 500 

Daň (15 %)     499 275 

Odečet slevy na dani na poplatníka      24 840 

Daň po slevě      557 575 

Odečet daňového zvýhodnění na 1 dítě 13 404 

Výsledná daň   461 031            
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Daňový bonus          0 

Zdravotní pojištění (4,5 % z maxVZ 1 809 864 Kč)  81 444 

Sociální pojištění (6,5 % z maxVZ 1 206 576 Kč) 78 428 

Sražené daně a pojistné celkem            620 903 

Zdroj : vlastní výpočet na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

V tabulce 3. je pro srovnání uveden výpočet zdanění mzdy zaměstnance 

(rovněž v platném znění roku 2012).  

Z údajů uvedených v tab. 2 a 3 vyplývá roční rozdíl v úrovni sražené daně 

a pojistného 536 117 Kč [620 903 – (2 x 42 393)]  v neprospěch zaměstnance, 

za dvacet let pak cca 10,7 mil. Kč. Je zřejmé, že poplatníci využívající 

paušálních výdajů ve výši 80 % neplatí za daných podmínek daň až do výše 

příjmu 207 000 Kč měsíčně, tj. všichni včetně těch i s menšími příjmy než je 

207 000 Kč měsíčně. Další dopady v neprospěch zaměstnance jsou evidentní 

i se srovnání zaměstnance s poplatníkem využívajícím paušání výdaje 60 % 

z přijmů, kde rozdíly budou jen nepatrně nižší, než je uvedeno v tabelárních 

přehledech.   

 V tab. 4 je pak uveden výpočet daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů 

fyzické osoby s příjmy ze samostatné činnosti uplatňujícího paušální výdaje 

výdaje ve výši 80 % s ohledem na znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, platného pro rok 2016. Z údajů uvedených v této tabulce  vyplývá, 

že stanovení maximální hranice ročních výdajů ve výši 1 600 000 Kč jen 

nepatrně zmírnilo rozdíly v daňovém a odvodovém zatížení poplatníků obou 

sledovaných skupin (roční rozdíl ve výši cca 536 117 Kč v roce  2012 klesl 

v roce 2016 na cca 418 876 Kč v neprospěch zaměstnance). To proto, 

že podnikající fyzická osoba její spolupracující osoba nebyly na rozdíl 

od zaměstnance zatíženy tzv. solidárním zvýšením daně, jak je evidentní 

z údajů uvedených v tab. 2 a 4. 
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Tabulka 4: Stanovení daňové povinnosti poplatníka s paušálními výdaji ve výši 

80 % z příjmů  (pro rok 2016)   

Ukazatel Výpočet (Kč) 

Příjem měsíční    207 000 

Příjem roční 2 484 000 

Výdaje 80 % (maximálně 1 600 000 Kč) 1 600 000 

Dílčí základ daně ze samostatné činnnosti (DZD§7)    884 000 

Rozdělení dílčího základu daně na manželku (50 %)   442 000 

Základ daně poplatníka (zaokrouhlený)    442 000 

Daň (15 %)      66 300 

Solidární zvýšení daně (442 000 – 1 296 288) x 0,07 0 

Sleva na dani na poplatníka (nelze uplatnit) 0 

Odečet daňového zvýhodnění na 1 dítě (nelze uplatnit)                       

0 

Výsledná daň 66 300 

Daňový bonus         0 

Zdravotní pojištění (221 000 x 0,135 = 29 835), min. = 21 876 29 835 

Sociální pojištění (221 000 x 0,292) 64 532 

Zaplacené daně a pojistné celkem 160 667 

Zdroj : vlastní výpočet na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  
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Tabulka 5: Stanovení daňové povinnosti poplatníka daně z příjmů 

ze závislé činnosti (pro rok 2016)      

Ukazatel Výpočet (Kč) 

Příjem měsíční    207 000 

Příjem roční 2 484 000 

Superhrubý příjem         3 328 560 

Základ daně ze závislé činnosti (zaokrouhlený)   3 328 500 

Daň (15 %)     499 275 

Solidární zvýšení daně (2 484 000 – 1 296 288) x 0,07 83 140 

Odečet slevy na dani na poplatníka      24 840 

Daň po slevě      474 435 

Odečet daňového zvýhodnění na 1 dítě 13 404 

Výsledná daň   544 171            

Daňový bonus          0 

Zdravotní pojištění (4,5 % z VZ 2 484 000 Kč; bez limitu VZ)  111 780 

Sociální pojištění (6,5 % z maxVZ 1 296 288) 84 259 

Sražené daně a pojistné celkem            740 210 

Zdroj : vlastní výpočet na základě ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.  

Kombinace zákonem stanovených paušálních výdajů a superhrubé mzdy 

u zaměstnanců přináší daňový paradox, který je značně v rozporu s teorií 

daňové spravedlnosti a úrovní vnímání principu platební schopnosti. Daňový 

paradox spočívá především v tom, že poplatníci s vyšší platební schopností 

platí zpravidla menší daně než poplatníci s nižší daňovou kapacitou. To je 

de facto výsledek absurdní daňové politiky České republiky. Daná skutečnost 

v zásadě narušuje hospodářskou soutěž a demotivuje zaměstnance, neboť 

se v podmínkách ČR vytváří vrstva tzv. bohatých obyvatel, kteří nebohatnou 

díky svým schopnostem v rámci hospodářské soutěže, pracovitostí a jinými 

přednostmi, ale v důsledku neplacení daní a pojistného, které jim umožňují 

zákony v České republice. 

Vytváří se rovněž situace, kdy zaměstnanci s podstatně nižší platební 

schopnosti financují zdravotní péči bohatým podnikatelům, kteří zpravidla 

odvádějí jen minimální zdravotní pojištění, které je stanoveno pro osoby 
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se samostatnou činností na velmi nízké úrovni vzhledem k jejich skutečně 

dosahovaným příjmům. Ani v oblasti s důchodovým pojištěním si osoby 

se samostatnou činností starosti nedělají, neboť očekávají, že k důchodu 

stanovenému z jejich relativně nízkého osobního vyměřovacího základu 

dostanou bohatí jedinci v budoucnu sociální dávky. Absurdní daňová politika 

ČR tak zakládá ve společnosti nové a zásadní křivdy.  

 Dalším problémem narušujícím princip platební schopnosti je stanovení 

jednotné sazby daně u daně z příjmů fyzických osob (od roku 2008) a po celé 

období (1993 až 2016) u daně z příjmů právnických osob. Solidární zvýšení 

daně u daně z příjmů fyzických osob majících příjmy ze závislé činnosti 

a ze samostatné činnosti ve výši 7 % z částky příjmu, která překračuje 

48 násobek průměrné mzdy (jinak maximální vyměřovací základ pro sociální 

pojistné) se týká jen omezeného počtu poplatníků, převážně jen zaměstnanců. 

Jednotná sazba daně ve výši 15 % stanovená v ČR nesplňuje požadavky 

týkající se uplatňování principu platební schopnosti. Na rozdíl od ČR jsou 

ve vyspělých zemích Evropské unie u daně z příjmů fyzických osob většinou 

progresivní zdanění s několika pásmy (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, 

Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko (částečně), Slovinsko, 

Španělsko, Švédsko, Velká Británie), stejně jako v USA. 

U daně z příjmů právnických osob uplatňuje řada vyspělých zemí klouzavě 

progresvní stupnice či více sazeb daně obecně či sektorově (Belgie, Francie, 

Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko, Španělsko, Velká 

Británie, USA). V rámci daňové politiky ČR by prospělo národnímu 

hospodářství zavedení klouzavé progrese u daně z příjmů právnických osob 

podle obratu nebo sektorové zdanění, které by odpovídalo principu platební 

schopnosti . 

U daně z příjmů fyzických osob existují kromě konstrukcí a instrumentů 

uvedených v daňovém zákonu rovněž rezervy ve výběru daně, které lze 

označit jako nelegální daňové úniky, jejichž náprava je v moci Ministerstva 

financí, finančních ředitelství a finančních úřadů.  

Podle kvalifikovaných odhadů a zkušeností z praxe je cca 80 % příjmů 

fyzických osob ze samostatné činnosti (z podnikání) zatajováno. Objem 

zatajovaných příjmů neustále narůstá a rozšiřuje se i spektrum poplatníků 

daně z příjmů fyzických osob, kteří se „přizpůsobují daným zvyklostem“. 

Zatajované příjmy již nejsou doménou fyzických osob se řemeslnou živností, 

ale postupně se okruh těchto neplatičů daně rozšiřuje i na neřemeslné živnosti 
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a především na jiná podnikání, např. v okruhu osob poskytujících 

zdravotnické, veterinární a právní služby. Nevydávají se daňové či jiné 

doklady, přijaté tržby nejsou účtovány do výnosů, resp. příjmů a tudíž 

se neobjevují ani ve výstupech daně z přidané hodnoty, tj. nejsou zdaňovány 

jako zdanitelná plnění daní z přidané hodnoty. Nepřiznáním a nezdaněním 

tržeb s dopadem i na odvod zdravotního a sociálního pojištění 

a uskutečněných zdanitelných plnění přichází stát každoročně o příjmy 

ve výši minimálně několik desítek miliard Kč.  

Uváděné výroky korespondují s údaji uvedenými v tab. 6, kde je uveden 

přehled inkasa daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů a zaměstnanců) 

za období let 2005 až 2015. 

Tabulka 6: Přehled vývoje inkasa daní z příjmů fyzických osob (podnikatelů 

a zaměstnanců) v letech 2005 až 2015 (v mil. Kč, bazický index 2015/2005 v %)  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Podnikatelé    26  583   17 854   17 003   17 749     5 565     7 987 

Zaměstnanci 110 662 111 633 126 388 115 180 111 042 111 842 

  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 Bazický 

index 

Podnikatelé 2 939     3 261     2 680     1 128     2 498    9,4 

Zaměstnanci 119 373 119 787 126 134 130 867 136 125 123,0 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz 

Inkaso výběru daně z příjmů fyzických osob podnikatelů se postupně 

v desetileté časové řadě snižovalo tak, že v roce 2015 byla vybrána necelá 

desetina v porovnání s inkasem této daně v roce 2005, kdežto u zaměstnanců 

bylo v roce 2015 vybráno o 23 % daně z příjmů ze závislé činnosti více, než 

tomu bylo v roce 2005. 

Tyto daňové úniky mnohonásobně převyšují efekty očekávané z EET. 

Ministerstvo financí a jeho finanční úřady se v rámci kontrolní činnosti 

zaměřují především na oblast daňově uznatelných nákladů a jiné, mnohdy 

méně významné aspekty podnikání, které nemají zásadní dopad na výběr 

daně. Elektronická evidence tržeb podle vlastního kvalifikovaného odhadu 
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ukrojí z dosud zatajovaných tržeb ročně jen nepatrnou část. Zpočátku lze 

očekávat zvýšení inkasa daně z příjmů fyzických osob podnikajících 

v hostinské činnosti (restaurace), v dalších oblastech bude efekt inkasa 

postupně slábnout. 

3 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Problematika daňové spravedlnosti a především principu platební schopnosti 

je zpravidla předmětem zájmu teoretiků, ekonomů, politiků a občanů v každé 

vyspělé společnosti. Poplatníci považují za nespravedlivé, existují-li daňové 

systémy umožňující daňové úniky, které v hospodářské soutěži zvýhodňují 

podvodníky proti seriózním subjektům. Většina občanů považuje 

za spravedlivé zdanění takové, při kterém jsou uplatněna kritéria správné 

distribuce vycházející z teze požadující určitý stupeň vzájemného přiblížení 

užitku jedinců. 

 

Daňová politika České republiky v průběhu více než dvacetiletého vývoje 

se z hlediska některých konstrukčních prvků a uplatňovaných daňových 

instrumentů výrazně odchýlila od konceptu respektujícího princip platební 

schopnosti běžně uplatňovaný a v daňové teorii a praxi  a důsledně 

respektovaný ve všech vyspělých státech Evropy i v USA. Tato skutečnost 

se pak promítá i do úrovně daňového inkasa i nepříznivé pozice České 

republiky v úrovni vyplácených starobních a jiných důchodů, kde jsme 

výrazně zaostali za úrovní ve vyspělých zemích, i v dalších zemích 

(např. Polska apod.)   

Příjmy plynoucí z ekonomického využití půdy, práce a kapitálu mají být 

zdaňovány podle stejných principů a daně mají plnit především redistribuční 

funkci. Základní zásadou zdaňování má tak být zdaňování odpovídající 

platební schopnosti každého poplatníka; z tohoto pojetí vychází nejen 

tzv. anglosaská (cambridgeská) škola  (především Arthur Cecil Pigou), 

ale i celá řada dalších v daňové teorii známých světových ekonomů 

a v neposlední řadě i současných odborníků na daně a související ekonomické 

problémy v rámci Evropské unie i USA. 

V České republice není dodržen princip platební schopnosti u daně z příjmů 

fyzických osob. Vzniká zde naléhavý požadavek řešení, a to s ohledem 

na potřebu státu minimalizovat deficit státního rozpočtu a zastavit nepříznivý 

vývoj zadlužení státu a nízké úrovně vyplácených důchodů. 
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Závěrem je třeba se ptát po příčinách tohoto stavu a politických aktérech 

formujících tuto absurdní daňovou politiku státu. V zahraničí není daňová 

politika ČR vnímána pozitivně, dokonce instrument „superhrubá mzda“ 

je označován jako podvod.  Je však na každém čtenáři tohoto příspěvku, aby 

si udělal sám vlastní obraz o fungování daňové politiky ČR.  Možná někdo 

vysloví výrok o tom, že v ČR není politická vůle napravit negativní projevy 

a dopady této absurdní daňové politiky, další to nazve erozí společenských 

hodnot či úpadkem morálky politiků nebo to nazve zločineckým spiknutím 

establishmentů politických stran. Jako autor příspěvku nechávám závěry 

v duchu svobodného a demokratického pojetí na čtenáři tohoto příspěvku.   
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KAUZA DAŇOVÉ SLEVY NA DŮCHODCE – SELHÁNÍ 

SPOLUPRÁCE EKONOMŮ A PRÁVNÍKŮ 

THE CASE OF TAX CREDIT FOR PENSIONERS – 

A FAILURE OF COOPERATION BETWEEN 

ECONOMISTS AND LAWYERS 

 

Veronika Lapková, Stanislav Klazar 

 

Abstrakt: Sleva na dani z příjmů patří mezi významné prvky daňové techniky 

u daně z příjmů fyzických osob. Pro roky 2013 – 2015 byla sleva na dani 

zrušena u poplatníků, kteří k 1. lednu zdaňovacího období pobírali starobní 

důchod z důchodového pojištění.  

Ústavní soud toto shledal nezákonným a ustanovení zrušil. Argumentoval tím, 

že dojde k významnému omezení disponibilního příjmu starobních důchodců. 

Výpočty na dostupných datech za pracující důchodce – osoby samostatně 

výdělečně činné naznačují, že na více jak polovinu z nich to nebude mít žádný 

vliv, protože již nyní žádnou daň z příjmů neplatí. Lze se domnívat, 

že v případě znalosti těchto faktů by Ústavní soud rozhodl jinak 

a administrativní náklady celého procesu by byly nižší.    

 

Klíčová slova: Sleva na dani; Disponibilní příjem; Penzista; Důchodce. 

 

Abstract: The tax credit is one of the important elements of personal income 

tax technique. For the years 2013 - 2015 tax credit was cancelled for 

taxpayers receiving on January the 1st of the tax year a pension from the 

pension insurance.  

The Constitutional Court found this provision illegal and the tax credit was 

returned. The Constitutional Court argued that there is a significant reduction 

in disposable income of retirees due to full impact on income.  

The calculations on the data available for working pensioners indicate that 

more than half of them will not be fully affected by this provision, because 

their income is under the taxable limit. One can assume that if all these facts 

had been analyzed by the Constitutional Court carefully, the decision would 
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have been less dramatic and administrative costs of the case would have been 

lower.  

 

Keywords: Tax credit; Disposable income; Retiree; Pensioner. 

 

JEL klasifikace: H24; H55. 

1 ÚVOD 

Nestává se tak často, že by nastavení dílčích prvků daňových zákonů 

podléhalo tak kritickému hodnocení ze strany Ústavního soudu, že by po čase 

došlo ke zrušení ustanovení, což generovalo nezanedbatelné náklady 

veřejného sektoru nutné k navrácení v předešlý stav. (Brabcová a Klazar 

2013) Tento text o jednom takovém případu pojednává.   

Pro roky 2013 – 2015 bylo ustanovení zákona o daních z příjmů v § 35ba 

odst. 1 písm. a) upraveno větou, že základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč 

se neuplatní u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní 

důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění 

stejného druhu. Proti této novelizaci se zvedla vlna odporu. Dne 12. června 

2013 byl podán návrh několika senátorů Senátu Parlamentu České republiky 

na zrušení dotčeného ustanovení. Ústavní soud případ projednával a dne 

10. července 2014 vydal rozhodnutí ve prospěch poplatníků a napadené 

ustanovení zrušil. Co více, v návaznosti na jiné podobné individuální žaloby 

bylo následně rozhodnuto, že sleva musí být přiznána všem, a to 

i pro předchozí již uzavřená zdaňovací období. 

Nastavení daňového systému je primárně v rukou politiků. Je výsledkem 

veřejné volby. Tuto kauzu ale můžeme považovat za velmi zajímavý příklad 

toho, jak dílčí soudní rozhodnutí může vést ve svém důsledku ke zrušení 

předchozího ryze politického (a snad i ekonomického) rozhodnutí. Potřeba 

(ekonomická) posílit příjmy veřejných rozpočtů tím, že se omezí využívání 

slevy určitou skupinou poplatníků, zde narazila na rozhodnutí soudní, 

že se v daném konkrétním případě jedná o úkon nespravedlivý, a tedy 

i nezákonný.   

Tento text popisuje základní charakteristiky této kauzy, hodnotí přístup 

ekonomický i právní a dovozuje, že v budoucnu by se měla blíže propojit 

činnost legislativní a soudní, aby nedocházelo k podobným problémových 

kauzám vedoucím jak ke snížení věrohodnosti celého systému, tak také 

k administrativním nákladům jak na straně státu, tak na straně občanů. 
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Nezbývá než konstatovat, že tento a jiné podobné případy (Ústavní soud, 

2007) jsou zbytečnými zásahy do systému, které podkopávají stabilitu 

tradičních právně-ekonomických prvků. Autoři předkládají v následujícím 

textu dostatek důkazů pro prospěšnost takové spolupráce.   

2 REKAPITULACE GENEZE KAUZY S DŮRAZEM 

NA PRÁVNÍ POJETÍ 

Středobodem kauzy je ustanovení zákona o daních z příjmů, kdy pro roky 

2013 – 2015 bylo nastaveno, že základní sleva na dani ve výši 24 840 Kč 

se neuplatní u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní 

důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění 

stejného druhu. Mělo by tedy dojít k tomu, že odvodová míra určité skupiny 

poplatníků daně z tohoto důvodu vzroste, a tím vzrostou i příjmy veřejných 

rozpočtů. To byl základní cíl této úpravy, jak to prezentovalo Ministerstvo 

financí ČR během celého legislativního procesu, od 6. září 2012, kdy byl 

první návrh připraven, až do 27. prosince 2012, kdy byl vyhlášen ve Sbírce 

zákonů. Účinnosti nabyl dne 1. ledna 2013. Důvodová zpráva (2014) uvádí, 

že podle propočtů měl tento ekonomický dopad činit celkem 1,7 miliard Kč.  

Půl roku po účinnosti na toto ustanovení reagovala skupina 19 senátorů 

Senátu Parlamentu České republiky, za kterou jednal JUDr. Miloslav Antl, 

podávající dne 12. června 2013 návrh na zrušení ustanovení § 35ba odst. 1 

písm. a) ZDP. Řízení byla účastna Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu 

České republiky. Právo vedlejší účastnice získala Ing. Marie Adámková, 

zastoupená JUDr. Ondřejem Moravcem Ph.D., neboť v říjnu 2013 bylo 

přerušeno řízení ve věci jí podané individuální stížnosti, která byla doručena 

Ústavnímu soudu jen pár dní poté, co byl doručen návrh skupiny senátorů. 

V téže době podal podobnou stížnost i penzista Michal Hron, daňový poradce, 

který si na rozdíl od Marie Adámkové pozastavil svůj důchod na jeden den. 

2.1 Argumentace stran ve sporu 

Žalující strana (skupina senátorů v zastoupení Miloslava Antla) předkládá, 

že mnoho důchodců je stále nuceno pracovat, neboť živobytí pouze z příjmů 

ve formě dávek z důchodového pojištění by pro ně znamenalo snížení životní 

úrovně. Kvůli zákazu uplatnění základní slevy jsou podle navrhovatele 

(Miloslav Antl) výdělečně činní důchodci znevýhodňováni oproti jiným 

výdělečně činným osobám pouze z titulu statusu důchodce. Takové rozlišení 

považuje za diskriminační a ustanovení podle něj vede k nerovnosti. 

Ministerstvo financí následně ve svém vyjádření uvádí, že se jednalo 
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o balíček úsporných opatření, na němž se podílejí všechny skupiny obyvatel 

včetně důchodců, přičemž je podstatné, aby snížení příjmů důchodců kvůli 

odepření slevy na dani pro ně nemělo likvidační dopad. Ke znevýhodnění 

důchodců oproti jiným pracujícím poplatníkům nedochází, neboť díky 

příjmům z důchodu, které jsou osvobozeny od daně z příjmů, není iracionální 

odebrat jim základní slevu, když její funkce je již zastoupena důchodovou 

dávkou.  

Argumentaci obou stran shrnuje tabulka č. 1: 

Tabulka 4: Srovnání argumentů obou stran k diskutovaným bodům 

  navrhovatel + vedlejší účastnice Ministerstvo financí 

Rdousící efekt 

Odepření slevy z titulu vazby 

statusu důchodce na pokračující 

výdělečnou činnost je rdousící, 

neboť častým důvodem 

pokračování v práci je nízká 

výše důchodové dávky  

Snížení příjmů ještě není rdousící, 

každý se nějak podílí na balíčku 

úsporných opatření, i pracující 

důchodci 

Proporcionalita 

Nerovné postavení mezi 

důchodci, když někteří ztrácí 

slevu na dani v plné výši, 

přestože pracovali pouze po část 

roku 

Určení rozhodného okamžiku je 

plně v kompetenci zákonodárce 

Neakcesorická 

rovnost 

Zákonodárce nepodal rozumné 

a legitimní zdůvodnění; daňová 

zátěž je dána pouze tím, že 

poplatník je důchodce 

Ustanovení není iracionální, 

neboť funkce slevy na dani je 

nezdanění určitého životního 

minima, což není u důchodců 

potřeba, u nich tuto funkci plní 

důchod 

Zákon o důchodovém pojištění 

souběh umožňuje, Zákon o 

daních z příjmů by jej tedy 

neměl znevýhodňovat 

Nemožnost uplatnit slevu na dani 

je kompenzací výhody 

osvobození důchodů od daně 

z příjmů, kterou jiní pracující 

nemají 

Akcesorická 

rovnost 

Kritérium sociálního statusu je 

nepřípustné 

Při uvalení daňového zatížení je 

potřeba vycházet z celé majetkové 

podstaty poplatníka 

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze ČR ze dne 10. července 2014, sp. zn. Pl. ÚS 31/13 

2.2 Postup soudu při hodnocení kauzy  

Předmětem a zároveň opravňujícím důvodem kontroly ústavnosti je to, zda 

daň vymezená na základě napadeného ustanovení nedopadá nepřiměřeným 

způsobem do majetkové sféry vybrané skupiny poplatníků a zda nedošlo 

k porušení ústavní zásady rovnosti. 
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Při posuzování nepřiměřeného zásahu do práva vlastnit majetek je nejprve 

třeba podívat se na to, zda zákon nevybočil ze svých mezí. Pokud ne, ptáme 

se, zda napadené ustanovení sleduje legitimní cíl. Pokud ano, je třeba, aby tak 

činilo vhodným způsobem a aby naplnilo požadavek jeho potřebnosti, 

což znamená, že cíle nelze dosáhnout šetrnějším způsobem. Naposledy je 

nutné, aby byla splněna proporcionalita v užším smyslu. Tento postup 

je schematicky znázorněn na obrázku č. 1: 

Obrázek 1: Postup Ústavního soudu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Posouzení proporcionality v užším smyslu v případě daní znamená vyloučení 

jejich extrémních disproporcionalit. V rámci toho sleduje, zda nedošlo 

ke zničení majetkové základny poplatníka vlivem rdousícího efektu.  

Druhým hlediskem je kontrola, zda nedošlo k narušení principu rovnosti, 

na niž hledí jako na kategorii relativní. To znamená, že určitá nerovnost může 

existovat, avšak v souladu s Ústavou, nesmí se projevit libovůle zákonodárce 

a musí být rozumně odůvodněna. Za tímto účelem používá test přímé 

diskriminace sestávající ze čtyř otázek. Tento postup je schematicky 

znázorněn na obrázku č. 2: 



ACTA STING 

116 

Obrázek 2: Test přímé diskriminace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na závěr je třeba zachovat požadavky dodržení zásad právního státu (tedy 

jistoty či předvídatelnosti, spolu se zákazem retroaktivity) a legitimního 

očekávání poplatníků, s poskytnutím dostatečného času k přizpůsobení jejich 

chování. 

Vzhledem k tomu, že ve výsledku se přesvědčivějšími argumenty v dané 

kauze staly argumenty právní a politické, zdůrazněme si více ekonomickou 

stránku věci. Zdá se, že kdyby se Ústavní soud více držel ekonomických 

analýz, mohla by kauza dopadnout jinak. 

Ze statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění za rok 2012 

a důchodové statistiky za rok 2013, vydaných Českou správou sociálního 

zabezpečení, získal Ústavní soud statistické údaje ohledně průměrné výše 

vyplácených starobních důchodů v letech 1992 až 2012, přehled rozložení 

souboru důchodců podle výše důchodů v kvantilovém vyjádření od roku 

2001, přehled o počtu vyplácených důchodů podle měsíční výše důchodu 

a přehled o počtu důchodců a průměrném důchodu za rok 2013.  

Významně omezenější informace ale měl soud o pracovní aktivitě důchodců. 

Tyto údaje jsou hůře dostupné, ale jsou nutné k precizní analýze skutečného 
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dopadu výše uvedeného opatření. Zde se autoři tohoto textu domnívají, 

že užší propojení analýz právních a ekonomických by mohlo vést 

k efektivnějším rozhodnutím (nejen) ve věcech veřejných.  

3 EKONOMICKÁ ANALÝZA DOPADU SLEVY NA DANI   

Zákaz uplatnit si základní slevu bezpochyby znamená u pracujících důchodců 

větší odvod daně do státního rozpočtu. Při posuzování částky, o kterou 

důchodci odvedou do státního rozpočtu více právě kvůli neuplatnění základní 

slevy, pronášejí soudci výrok, že výsledná daň bude u pracujících důchodců 

o 24 840 Kč ročně vyšší. Zdá se (jak uvádí ve svém vyjádření navrhovatel: 

„…k tomu, aby byla dána protiústavnost napadeného ustanovení, však stačí 

i potenciální dopady rdousícího efektu do postavení některých těchto osob“), 

že to je vysoká částka, která by mohla mít na některé poplatníky rdousící 

efekt a u nízkopříjmových skupin by mohla být pociťována nejsilněji. 

(Rozsudek, sp. zn. Pl. ÚS 31/13) K námitce tzv. rdousícího efektu se Ústavní 

soud vyjádřil, že nemá likvidační dopad na majetek dotčené skupiny osob 

a není narušeno ústavní právo vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1 Listiny 

(Česko, 1993). Svůj výrok dokládá jinými argumenty (viz dále v textu). 

V následující analýze autoři ukazují, kolika osob a jakou mírou se toto tvrzení 

ve skutečnosti týká. Jinými slovy, zda lze tento výrok použít jako silnou 

oporu, když se ekonomicky týká pouze malého počtu lidí.  

Dalším z diskutovaných bodů kauzy bylo garantované minimum (určitý 

minimální disponibilní příjem), které nebude dotčeno zdaněním. Podle 

Ministerstva financí tuto funkci u pracujících důchodců zajišťuje příjem 

ze starobního důchodu, a to srovnatelně jako základní sleva na dani u jiných 

pracujících. Žalující strana oponuje, že částka slevy na dani je vyšší, než 

průměrný starobní důchod, výše tohoto minima tedy není pro obě skupiny 

poplatníků zajištěna srovnatelně. Ústavní soud se k tomuto tvrzení přiklání 

a říká, že částka tohoto minima je u důchodců závislá na výši důchodu, 

kdežto u ostatních pracujících je částka slevy na dani vždy ve stejné výši. 

Ověření tohoto předpokladu se týká následující text. 

3.1 Použitá data 

V níže uvedené analýze jsme použili data z databáze daňových přiznání 

Ministerstva financí ADIS. (MFCR 2016) Tato databáze obsahuje údaje 

za ekonomické subjekty, které v daném období samy podaly daňové přiznání, 

a obsahuje nejpřesnější údaje o základech daně z příjmů. Databáze jiné, 

například Ministerstva práce a sociálních věcí či Českého statistického úřadu 
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(MPSV 2016; ČSÚ 2016a, 2016b) jsou pro náš účel ne zcela vhodné, protože 

nesledují strukturu příjmů do takového detailu, aby bylo možné odvodit 

s dostatečnou přesností základ daně. Problémem u těchto databází 

je především nedostatečná identifikace příjmů osvobozených či vyňatých 

(to by vedlo k nadhodnocení základu daně) nebo příjmů, které se zdaňují, 

ale nepodléhají pojistnému, například dohody o provedení práce do určitého 

limitu. 

Na druhou stranu databáze ADIS pokrývá pouze část ekonomických subjektů 

platících daň z příjmů fyzických osob. Nenalezneme v ní například 

zaměstnance, kterým provádí zúčtování záloh na dani z příjmů jejich 

zaměstnavatel, a kteří poté nemusí podat daňové přiznání sami. (Vančurová 

a Láchová 2014, s. 237) 

3.2 Poplatníci s podlimitním základem daně 

Následující analýza ukazuje, kolika osob a jakou mírou se výroky Ústavního 

soudu ve skutečnosti týkají. Vyjděme z konstrukce základní slevy. Sleva 

poplatníkovi snižuje vypočtenou daň, avšak na rozdíl od daňového 

zvýhodnění na dítě patří mezi tzv. „wastable“ slevy (vhodný český ekvivalent 

není autorům textu znám). To znamená, že v případě, kdy je vypočtená daň 

(před slevou) nižší než 24 840 Kč, výsledná daňová povinnost je nulová 

a poplatníkovi z nevyužité části slevy nevzniká nárok na její výplatu od státu 

(na rozdíl od tzv. daňového bonusu u vyživovaného dítěte). Pokud by tento 

nárok vznikal, jednalo by se o tzv. „nonwastable“ slevu. (OECD 2008, s. 24) 

Nižší vypočtená daňová povinnost vzniká logicky z nízkého základu daně. 

Výpočtem můžeme určit limitní hranici ročního základu daně (L), pod níž tito 

„chudí“ poplatníci mají tak malý (upravený) základ daně (a tím i malou 

vypočtenou daň), že nevyužijí slevu v plné výši. Limitní hranici ročního 

základu daně (L) lze určit jako: 

 
165600100

15

24840
100 

t

tr
L , 

(1) 

kde L = Limitní hranice základu daně (Limit), 

 Tr = Základní sleva (tax reduction), 

 t = Sazba daně (tax), 

    

 

Limitní hranici základu daně můžeme také označit jako zaručený hrubý 

příjem (základ daně), ze kterého žádná daň odvedena nebude. Poplatníci, kteří 

mají roční základ daně do 165 600 Kč, nevyužijí slevu v plné výši. 
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U podnikatelů tato hodnota odpovídá zdanitelnému zisku 13 800 Kč měsíčně, 

u zaměstnanců tato hodnota odpovídá měsíční hrubé mzdě 10 300 Kč měsíčně 

(což odpovídá superhrubé mzdě ve výši 13 800 Kč). 

Na základě poskytnutých dat lze určit, kolik osob má takovýto podlimitní 

základ daně. Níže uvedený graf udává přehled o rozdělení příjmů u osob 

samostatně výdělečně činných (OSVČ) a zaměstnanců, ale bohužel bez 

rozlišení, zda daný subjekt je nebo není starobním důchodcem. Lze logicky 

dovodit, že podnikající důchodci budou spíše pobírat/vykazovat nižší příjmy, 

a jak data ukazují, jejich základ daně bude spíše nedostatečný pro využití celé 

slevy na dani. Vančurová a kol. (2015) detailněji probírají tuto skutečnost 

a dovozují, že možnosti na straně optimalizace příjmů u OSVČ jsou široké 

a daň z příjmů fyzických osob efektivně vůbec neplatí nejméně 70 % 

z celkového počtu OSVČ (tyto údaje se mírně odlišují od údajů v tomto 

článku vlivem použité databáze). Je nutné upozornit na fakt, že níže uvedený 

graf je odvozen od vykázaných vyměřovacích základů na důchodové 

pojištění, tedy základ daně může být významně nižší. Je to způsobeno tím, 

že u důchodového pojištění OSVČ existuje minimální vyměřovací základ 

(proto vlivem optimalizace téměř polovina OSVČ vykazuje vyměřovací 

základ právě na této minimální výši), ale údaje pro daň z příjmů, kde žádný 

minimální základ neexistuje, mohou být vykazovány fakticky nižší.    

Obrázek 3: Rozložení základních skupin poplatníků (bez ohledu na status) dle 

databáze vyměřovacích základů na důchodové pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Jedná se o data za rok 2012 ze zdrojů MPSV, jako průměrná mzda byla autory zvolena 

průměrná mzda v národním hospodářství pro rok 2012. Minimální vyměřovací základ 

pro důchodové pojištění odpovídá právě „měsíčnímu“ zisku na úrovní ½ průměrné mzdy 

a tam dochází k významné kumulaci OSVČ. 

Zdroj: Vančurová a kol. 2015. 
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Mírně odlišný pohled na tuto problematiku poskytuje databáze ADIS, která 

dokonce umožňuje odlišit skupinu důchodců na trhu práce. Na druhou stranu 

dostupnost takových dat je velmi obtížná, a proto autoři tohoto článku využili 

možnosti získat příslušná data v rámci projektu zadaného přímo ministrem 

financí (pracovní Skupina pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců 

a podnikajících fyzických osob). Bohužel získali data pouze pro skupinu osob 

samostatně výdělečně činných (OSVČ). Zaměříme-li tedy svou pozornost 

na tuto skupinu, je mezi podnikateli, kteří nejsou poživateli starobního 

důchodu (dále jen „Podnikatelé“), právě 67 % těch, kteří fakticky spadají 

do výše definovaného podlimitního příjmu (jedná se o 436 194 osob 

z celkového počtu 654 496 podnikatelů evidovaných v ADIS).  

Obrázek 4: OSVČ s příjmy dle §6 do 100 000,- Kč bez důchodců 

(„Podnikatelé“) 

 

Pozn: Data z ADIS za OSVČ s příjmy ze zaměstnání do 100 000,- Kč ročně 

(Vančurová a kol. (2015) tak definovali tzv. čisté OSVČ), bez důchodců. Jedná 

se o položku v řádku 42 daňového přiznání. 

Zdroj: Vančurová a kol. 2015. 

Pokud se zaměříme na důchodce, tak mezi těmi, kteří mají v rámci svého 

základu daně příjmy z podnikatelské činnosti, je jich relativně ještě více: 

z celkového počtu 208 382 pracujících důchodců má podlimitní základ daně 

necelých 88 %. Je to logické za předpokladu, že mnoho důchodců pracuje na 

„malé“ úvazky, proto se dále zaměříme pouze na Podnikatele a podnikající 

starobní důchodce, aby byla naše analýza průkaznější.  

Jak můžeme vidět z výše uvedeného, neuplatnění slevy na dani ve výši 24 840 

Kč se rozhodně nedotkne všech. O tuto částku přichází pouze 12 % důchodců 

- OSVČ. U zbývající, mnohem větší části pracujících poplatníků není situace 
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tak vážná a snížení jejich disponibilního příjmu tak vysoké, jak vyplývá 

z následující analýzy.  

3.3 Pokles čistého pracovního příjmu po zdanění u pracujících 

důchodců vlivem zákazu základní slevy 

Nemožnost uplatnění slevy u pracujících důchodců vede k poklesu čistého 

příjmu po zdanění (rozumíme příjem z pracovní aktivity) v důsledku vyššího 

odvodu daně ve srovnání s jinými pracujícími. V případě, kdy by jim sleva 

byla přiznána, poklesl by čistý příjem pracujících důchodců o něco méně. 

Jak jsme již uvedli výše, vzhledem ke konstrukci základní slevy „odpuštěná“ 

daň díky základní slevě může být u poplatníka nižší než 24 840 Kč, 

a to tehdy, vykazuje-li podlimitní základ daně.    

Analýza Podnikatelů poukazuje na dvě zjištění: 

1. Velikost poklesu čistého příjmu po zdanění u pracujících důchodců 

v důsledku neuplatnění slevy nečiní vždy 24 840 Kč, pokles může být 

i nižší.   

2. Pokles čistého příjmu nižší než 24 840 Kč se týká drtivé většiny 

pracujících důchodců - OSVČ a u více než poloviny z nich dochází 

pouze k minimálnímu poklesu. 

Nyní podrobněji k postupu analýzy. Zkoumáme podnikající důchodce, kteří 

mají příjmy ze samostatné činnosti, pro které jediné se podařilo získat 

odpovídající data. Pro určení velikosti poklesu jejich čistého příjmu za rok 

se zaměřme na poplatníky s podlimitním základem daně (jak jsme uvedli 

výše, jedná se o necelých 88 % podnikajících důchodců), neboť právě u nich 

poklesne roční čistý příjem vlivem zákazu slevy o méně než 24 840 Kč. 

Vypočtená daň je konečná, poplatník ji nesnižuje o základní slevu. Právě 

o tuto částku poklesne jejich čistý příjem a tento pokles činí vždy určitou 

procentní část základní slevy. I kdyby důchodci v nejnižším pásmu, kteří tvoří 

nadpoloviční většinu všech pracujících důchodců (58 % osob), nevykázali 

ze svého podnikání ztrátu, poklesne jim čistý příjem ročně o méně než 13 % 

z částky základní slevy, tedy o méně než 3 223 Kč ročně. Situaci znázorňuje 

tabulka níže.  
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Tabulka 5: Pokles čistého příjmu důchodce se souběhem samostatné činnosti 

Důchodci: roční 

dílčí základ daně z 

podnikání 

Četnosti: 

počet 

pracujících 

důchodců 

Zastoupení 

příjmového 

pásma 

Základ daně z 

podnikání a 

jiné 

samostatné 

činnosti  

Zaplacená 

daň na 

jednotlivce 

Pokles 

čistého 

příjmu z 

částky 24 

840 Kč 

18 000 120 486 58% 

-1 512 284 

475 0 0% 

25 000 8 809 4% 189 266 470 3 223 13% 

28 000 3 017 1% 79 890 469 3 972 16% 

40 000 11 000 5% 372 057 749 5 074 20% 

55 000 11 870 6% 564 404 910 7 132 29% 

60 329 7 354 4% 428 760 292 8 745 35% 

65 000 1 395 1% 87 458 121 9 404 38% 

78 000 3 826 2% 273 304 320 10 715 43% 

100 000 5 877 3% 521 255 289 13 304 54% 

113 000 2 689 1% 286 160 716 15 963 64% 

150 822 6 817 3% 896 540 989 19 727 79% 

výše 25 242 12 % na na 100 % 

  Rekapitulace:   

 Celkem podlimitních 183 140 (82 % z celku) 

 

Celkem pracujících 

důchodců 208 382   

 

Pozn.1: Údaje za rok 2012. „Důchodci: roční dílčí základ daně z podnikání“ označuje 

horní hranici intervalu. „Zaplacená daň na jednotlivce“ byla určena jako podíl 

základní částky daně za důchodce v daném intervalu (součin základu daně a sazby 

15 %, před uplatněním slev) a četnosti v daném intervalu. „Pokles čistého příjmu 

z částky 24 840 Kč“ byl spočten jako podíl zaplacené daně na jednotlivce 

a nominální výše slevy na dani, což ukazuje, jak moc využitelná je sleva 

pro poplatníka s daným základem daně. “na” značí nedostupné údaje. 

Pozn. 2.: Autoři si jsou vědomi ne zcela vhodné skladby dat, která neumožňuje 

preciznější odhad dopadu slevy na disponibilní příjem. Data databáze ADIS nebývají 

veřejně dostupná a v tomto článku se podařilo využít data poskytnutá primárně pro 

účely analýzy pracovní Skupiny pro otázky zdanění příjmů zaměstnanců 

a podnikajících fyzických osob (blíže viz http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-

zpravy/2014/odborna-pracovni-skupina-posoudi-zdaneni-18695), proto neodpovídají 

svojí strukturou ani mírou detailu. I tak autoři věří, že jsou užitečná pro prvotní vhled 

do problematiky.  

Zdroj: (MFCR 2016), vlastní výpočty 
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Jak již bylo analyzováno výše, pouze pro 12 % pracujících důchodců platí 

plně závěr soudců Ústavního soudu, neboť těmto poplatníkům poklesne čistý 

příjem vždy právě o 24 840 Kč ročně. Jinými slovy, 88 % pracujících 

důchodců má tak nízké příjmy, že by nevyužili slevu na dani v plné výši, 

kdyby jim byla přiznána. Jak je vidět z tabulky výše, u velkého počtu 

pracujících důchodců (58 % osob) nedochází k žádnému (nebo jen 

minimálnímu) poklesu čistého příjmu (pohybují se ve ztrátě), u 74 % osob 

nepoklesne roční čistý příjem o více než 7 452 Kč (30 % z částky slevy) 

a například pouze u 19 % osob dochází k ročnímu poklesu o více 

než polovinu z částky slevy. 

Tato data lze zároveň použít i pro odhad a diskusi, o kolik zaplatí podnikající 

důchodce na dani z příjmů fyzických osob více ve srovnání s jiným 

Podnikatelem. V případě poplatníků s podlimitním základem daně platí, 

že důchodce odvádí na dani z příjmů o určité procento z částky 24 840 Kč 

více, neboť o stejné částky je u Podnikatelů vypočtená daň snižována. Není 

tedy přesné tvrzení Ústavního soudu, že u Podnikatelů (stejně by to platilo 

pro zaměstnance) je částka slevy na dani vždy ve stejné výši: jak jsme 

si ukázali, u téměř 67 % Podnikatelů činí tato částka pouze určité procento 

z částky slevy (viz obrázek 3). 

Nutno podotknout, že vezmeme-li v úvahu celkové příjmy poplatníků, 

kteří jsou poživateli starobních důchodů, je tento pokles kompenzován příjmy 

ze starobních důchodů, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, a které jiní 

pracující nepobírají. Dále v analýze abstrahujeme od vlivu odpočitatelných 

položek od základu daně, které by negativní dopad na poplatníky dále 

snižovaly a vliv slevy na disponibilní příjmy by byl ještě nižší. 

Autoři článku se plně ztotožňují s tvrzením „Ačkoliv je Ústavní soud 

zdrženlivý v oblasti daňových zákonů, neboť záležitosti optimálního 

daňového zatížení patří mezi tzv. typicky politické otázky, neznamená 

to absolutní vyloučení daňových otázek z přezkumných pravomocí Ústavního 

soudu.“ (TZ 75/2016) Na druhou stranu ale věří, že tato rozhodnutí by měla 

vznikat se znalostí ekonomických faktů založených na precizní ekonomické 

analýze zkušených ekonomů. Existuje zde obava, že v některých případech 

tomu tak v minulosti nemuselo být.  
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4 ZÁVĚR 

Hodnocení dopadů zavádění či rušení dílčích prvků daňové techniky 

si vyžaduje hluboký vhled do problematiky a spolupráci jak ekonomů, 

tak tvůrců legislativy, tak i soudů. Peripetie kolem (ne)rušení slevy 

pro starobní důchodce u daně z příjmů fyzických osob dokládají, že situace 

byla řešena ne zcela šťastně. Nešťastné bylo již prvotní nastavení pravidla 

„pro koho se sleva ruší a pro koho ne“, ale asi mnohem zásadnější byly 

nedostatky v podrobné analýze incidence. Málo pozornosti bylo věnováno 

tomu, že se efektivně zákaz slevy dotkne jen části pracující populace 

důchodců. Výpočty na dostupných datech za pracující důchodce naznačují, 

že na více jak polovinu z nich to bude mít marginální vliv, protože již nyní 

téměř žádnou daň z příjmů neplatí. Lze se domnívat, že v případě znalosti 

těchto faktů by se situace nijak nevyhrotila a administrativní náklady celého 

procesu by byly významně nižší. Dále lze předpokládat, že by buď ke zrušení 

slevy Ministerstvem financí vůbec nedošlo (výnosy pro veřejné rozpočty 

by byly nízké), nebo by Ústavní soud navržené zrušení slevy nepovažoval 

za protiústavní. Tak či tak by došlo k úspoře nákladů, které musely být 

vynaloženy na celý tento proces.     
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PŘÍLOHA A – VÝŇATKY Z NÁLEZU ÚSTAVNÍHO 

SOUDU (KRITICKÁ MÍSTA VYZNAČENA AUTORY) 

… 

51. Nerovnost mezi poplatníky, kteří jsou ve zdaňovacím období poživateli 

starobního důchodu, se projevuje již v tom, že ti, co mají toto postavení 

k 1. lednu zdaňovacího období, přichází vždy o celou základní slevu na dani, 

zatímco ti, kteří se v tomto postavení ocitnou kdykoliv později, třeba i jen 

následující den (tedy 2. ledna), mají tuto slevu zachovanou v plné výši. Není 

přitom podstatné, zda po celou dobu, po kterou vykonávají výdělečnou 

činnost, pobírají také starobní důchod. Důsledkem uvedené právní úpravy 

je významný rozdíl v postavení obou těchto skupin poplatníků, protože ti, 

v jejichž případě se sleva na dani uplatní, budou mít bez ohledu 

na pobíraný starobní důchod daň ze zdanitelných příjmů o 24 840 Kč 

ročně nižší. V případě příjmů ze závislé činnosti to znamená, že se jim 

s ohledem na daňovou sazbu nezdaní roční příjem odpovídající hrubé mzdě 

ve výši 123 582 Kč, resp. tzv. superhrubé mzdě ve výši 165 600 Kč (viz bod 

37), tedy pro většinu lidí nepochybně nikoliv zanedbatelná částka. Kritérium, 

na němž je toto rozlišení založeno, je přitom ryze formální a zákon navíc 

vytváří procesní možnosti, jak si mohou jednotlivé osoby zachovat i nadále 

obě výhody. V případě těch, co starobní důchod dosud nepobírají, jde 

o odložení počátku jeho přiznání tak, aby k němu došlo až po 1. lednu 

příslušného zdaňovacího období. Těmto osobám je totiž nadále zachována 

možnost žádat zpětně o vyplácení důchodu bez toho, aby uplatnění tohoto 

nároku mělo dodatečně jakýkoliv vliv na uplatnění slevy na dani. V případě 

těch, co jej již pobírají, jde zas zřejmě o zastavení jeho výplaty pro období, jež 

bude uvedený den zahrnovat.  

52. Za této situace vyvstává otázka, jaký účel lze vlastně reálně přisuzovat 

napadenému ustanovení. Je zřejmé, že v důsledku uvedeného opatření ztrácí 

slevu na dani pouze část poplatníků pobírajících starobní důchod, jejíž 

odlišení od ostatních poplatníků je problematické ze dvou důvodů. Jednak 

není dán žádný rozumný důvod, pro který by se na poplatníka, jenž pobíral 

starobní důchod po celý kalendářní rok, neměla vztahovat předmětná sleva 

na dani vůbec, zatímco u toho, jenž jej začal pobírat teprve od 2. ledna 

nebo pozdějšího dne, by měla být zachována v celém rozsahu. Na kritérium 

dne 1. ledna nelze v této souvislosti hledět ani jako na nezbytné 

administrativní opatření za účelem provádění srážek daně, neboť jak 
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jednoznačně plyne z § 35ba odst. 3 zákona o daních z příjmů, možnost 

uplatnění předmětné slevy by mohla být bez jakýchkoliv technických obtíží 

vázána i jen na některé měsíce. Nadto je vzniklá nerovnost umocněna 

relativně vysokou částkou, o kterou jde, což již samo o sobě představuje 

důvod, pro který tomuto rozdílu nelze upřít ústavněprávní relevanci (jde 

o nerovnost extrémní). Druhý důvod pak spočívá v tom, že jednotliví 

poplatníci mohli dosáhnout zachování slevy na dani tím, že se vyhnuli 

pobírání důchodu právě dne 1. ledna zdaňovacího období.  

… 

54. Důsledkem napadeného ustanovení není jen nerovnost mezi dvěma 

skupinami poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří pobírají starobní 

důchod, nýbrž také mezi dotčenými příslušníky této skupiny a všemi dalšími 

poplatníky této daně. Její důvod je třeba spatřovat v tom, že jim zákon 

o daních z příjmů nezaručuje ve shodném nebo srovnatelném rozsahu určitou 

minimální částku příjmu, u které se s ohledem na její potřebnost k zajištění 

důstojného života nepředpokládá její zdanění. Zatímco totiž v případě prvně 

uvedené skupiny má tuto funkci plnit starobní důchod, jehož výše 

se u jednotlivých poplatníků liší, v případě druhé ji plní sleva na dani 

na poplatníka, která u všech činí 24 840 Kč ročně. Vzhledem k tomu, 

že předmětná nerovnost by byla dána i tehdy, pokud by zákon jako 

rozhodující kritérium stanovil pobírání starobního důchodu ke kterémukoliv 

dni tohoto zdaňovacího období, bude další výklad pro zjednodušení vycházet 

právě z rozlišení poplatníků podle toho, zda v tomto období pobírali nebo 

nepobírali starobní důchod.  

55. Zmíněná nerovnost je zapříčiněna tím, že na rozdíl od výše předmětné 

slevy na dani je výše starobního důchodu u jednotlivých jeho poživatelů 

rozdílná, v důsledku čehož je rozdílná i jejich část příjmů, na kterou daňová 

povinnost nedopadá. Ze statistických údajů, které měl Ústavní soud 

k dispozici (viz bod 11), vyplývá, že v roce 2012 byla průměrná výše 

starobního důchodu 10 788 Kč měsíčně, přičemž 10 % ze starobních 

důchodců pobíralo důchod nižší než 8 192 Kč. Starobní důchod nižší než 

8 500 Kč pobíralo přibližně 250 000 z celkového počtu 1 726 523 důchodců. 

U 4 858 osob jeho výše činila dokonce méně než 3 000 Kč. Vyjde-li se z teze 

prezentované Ministerstvem financí, že starobní důchod plní obdobnou funkci 

jako sleva na dani na poplatníka, tedy že garantuje jednotlivým poplatníkům 

určitou minimální částku, která nebude zdaňována, pak se tato teze uplatní 

pouze za předpokladu, že obě tyto částky budou srovnatelné. Již výše bylo 
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uvedeno, že sleva na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně odpovídá 

nezdanitelnému příjmu (hrubé mzdě) ve výši 123 582 Kč ročně, tedy přibližně 

10 300 Kč měsíčně, což je částka v zásadě odpovídající průměrné výši 

důchodu. Protože je však u významné části starobních důchodců výše 

důchodů nižší, je třeba u nich z hlediska logiky tohoto srovnání uvažovat tak, 

že se na ně vlastně fakticky vztahuje nižší daňová výhoda. Například pobírají-

li starobní důchodci důchod ve výši 8 192 Kč měsíčně (98 304 Kč ročně), jde 

o srovnatelnou situaci s postavením poplatníka, který není příjemcem 

starobního důchodu a který by měl slevu na dani ve výši 19 759 Kč ročně, 

tedy o přibližně 20 % méně, než činí předmětná sleva podle § 35ba odst. 1 

písm. a) zákona o daních z příjmů. V případě, že tyto osoby pobírají důchod 

ve výši 4 000 Kč (tedy 48 000 Kč ročně, což se týká přibližně 15 000 osob), 

jde zas o srovnatelnou situaci s postavením poplatníka, který není příjemcem 

starobního důchodu a který by měl slevu na dani ve výši 9 648 Kč ročně, tedy 

o přibližně 60 % méně.  

56. Uvedené údaje lze shrnout tak, že ve vztahu k poplatníkovi daně 

z příjmů fyzických osob, jenž není příjemcem starobního důchodu, 

se uplatní sleva na dani ve výši 24 840 Kč ročně. V případě poplatníka, 

u něhož však pobírání starobního důchodu vylučuje uplatnění této slevy, 

bude z hlediska svého účelu srovnatelná daňová výhoda jiná, odvíjející 

se  od výše důchodu. Jestliže přitom bude přiznaný důchod nižší, bude nižší 

i výše příjmu těchto osob, která nepodléhá předmětné dani, což lze opět 

ilustrovat na příkladu. Kupříkladu bude-li mít poplatník, který není příjemcem 

starobního důchodu, měsíční příjem ve výši 9 000 Kč, pak s ohledem na slevu 

na dani ve výši 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně) neodvede z tohoto 

příjmu žádnou daň. V případě, že bude mít poplatník, jenž je příjemcem 

starobního důchodu a na něhož se v důsledku této skutečnosti sleva na dani 

nevztahuje, starobní důchod ve výši 4 000 Kč a k tomu další příjem 

(např. ze závislé činnosti, kterou si přivydělává) ve výši 5 000 Kč měsíčně, 

se mu však těchto 5 000 Kč zdaní sazbou 15 % z tzv. superhrubé mzdy, 

tj. 20,1 % z hrubé mzdy, v důsledku čehož mu z celkového měsíčního příjmu 

9 000 Kč zůstane po zdanění pouze 7 995 Kč.  

Zdroj: Systém ASPI - stav k 28.9.2016 do částky 123/2016 Sb. a 32/2016 Sb.m.s.; 

JUD256149CZ - JUD256149CZ - Pl. ÚS 31/13 - 1-K návrhu na zrušení části § 35by odst. 1 

písm. a) zák. č. 586/1992, o daních z příjmů (162/2014 Sb.)  
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PŘÍLOHA B – ODLIŠNÉ STANOVISKO SOUDCE 

VLADIMÍRA KŮRKY 

…  

V bodu 55 je zaznamenáno, že důchodce s důchodem odpovídajícím 

průměrné výši 10 300 Kč jeho nezdaněním získává shodnou výhodu jako 

pracující ne-důchodce slevou na dani. Jde tu tedy nikoli o nerovnost, nýbrž 

rovnost, a to evidentně. Přitom, jde-li o důchod průměrný, lze očekávat, 

že na této rovnosti bude participovat většina. Z pohledu uvažovaného kroku 

testu přímé diskriminace je všechno v pořádku; není-li nerovnosti, nepřichází 

v úvahu ani její nepřiměřenost.  

Prvek údajné nerovnosti přichází do hry až ve druhém většinou 

modelovaném příkladu, který uvažuje poměry pracujícího důchodce 

s důchodem ve výši 8 192 Kč, jemuž koresponduje hypotetická sleva 

na dani nikoli zákonných 24 840 Kč, nýbrž jen 19 759 Kč, tedy 

o cca 5 000 Kč nižší. Že jde o nerovnost extrémní však podle mne ani tady 

neplatí; je posuzována věc daňová, s typově zvláště omezeným prostorem 

zásahu Ústavního soudu, limitovaným až hranicemi blízkými "vyloučení 

extrémní disproporcionality", a o takovou situaci zde podle mého názoru 

evidentně nejde. Nehledě na to, že tato nerovnost je založena organicky, 

v poloze důsledků z jiného prostředí (důchodového režimu), které 

k jejímu odstranění přirozeně použít nelze.  

Poslední příklad většiny pléna (důchodce s důchodem ve výši 4 000 Kč 

a dalším příjmem ve výši 5 000 Kč) snad ani netřeba - pro jeho mimořádnost 

a zřejmě i sociální nereálnost - již blíže posuzovat. Ostatně ani zde zásah 

do samé substance práva (dle čl. 11 odst. 1 a 5 Listiny) zjistitelný zřejmě není.  

Oproti většině pléna tudíž uzavírám, že napadená právní úprava obstojí 

i z pohledu tohoto posledního kroku zvoleného testu, neboť efektivně dovodit, 

že vybočuje z požadavků "přiměřenosti", nelze. Stojí za připomenutí, 

že Ústavní soud je povolán k jejímu hodnocení jen z toho hlediska, zda je 

protiústavní, nikoli již z pohledu ekonomické, příp. sociální přiměřenosti 

či jiné "správnosti", neboť ten je vyhrazen politickému rozhodnutí 

zákonodárce.  

Podle mého názoru byl namístě - na základě správné komparace - jednoduchý 

závěr: jedni mají slevu na dani (pracující ne-důchodci), jedni jsou daňově 

zvýhodněni nezdaněným důchodem (pracující důchodci), což extrémní 

aspi://module='ASPI'&link='2/1993%20Sb.%2523%25C8l.11'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='2/1993%20Sb.%2523%25C8l.11'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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nerovnost nezakládá, a ani "rdousící efekt" na straně druhé skupiny 

poplatníků přítomen není.  

Návrh navrhovatelů měl být proto zamítnut.  

Zdroj: Systém ASPI - stav k 28.9.2016 do částky 123/2016 Sb. a 32/2016 Sb.m.s.; 

JUD256149CZ - JUD256149CZ - Pl. ÚS 31/13 - 1-K návrhu na zrušení části § 35by odst. 1 

písm. a) zák. č. 586/1992, o daních z příjmů (162/2014 Sb.)  
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