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NĚKTERÉ OTÁZKY VÝVOJE INOVAČNÍCH PROCESŮ 

PŘI SPRÁVĚ A VÝBĚRU DANÍ  

SOME QUESTIONS OF DEVELOPMENT 

OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE SPHERE 

OF ADMINISTRATION AND TAX COLLECTION 

 

Marianna Dražanová a Volodymyr Andruščenko 

 

Abstrakt: V současné době daňový systém vyvíjí v inovativním prostředí a má 

dvojí význam: na jedné straně využívá inovace, které byly vyvinuty a které již 

existují, na druhé straně, předkládá požadavky pro další rozvoj inovativních 

procesů a nástrojů, elektronizaci a automatizaci za účelem zvýšení efektivity 

správy a výběru daní. Z tohoto hlediska sféra zdanění je uživatelem inovačních 

procesů a představuje dva navzájem propojených systémů: Finanční správu 

a Automatizovaný daňový informační systém (ADIS), který je technickou 

podporou tohoto systému. 

 

Klíčová slova: sféra zdanění, uživatel inovačních procesů, automatizovaný 

daňový informační systém, správa a výběr daní. 

 

Abstract: Currently, the tax system is developing in an innovative environment 

and has a double meaning: on the one hand, it uses innovations that have been 

developed and that already exist, on the other hand, it sets requirements for the 

further development of innovative processes and tools, computerization and 

automation in order to improve the efficiency of administration and tax 

collection. From this point of view, the area of taxation is a user of innovation 

processes and consists of two interconnected systems: the Financial 

Administration of the Czech Republic and the Automated tax information 

system (ADIS), which is the technical support of this system. 

 

Key words: the sphere of taxation, the user innovation processes, the automated 

tax information system, tax administration and collection. 

 

JEL: H25  
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ÚVOD 

V současné době Institut ekonomických studií a analýz Akademie STING 

(IESA AS) a katedra daní Akademie STING pokračují spolupráci s katedrou 

daňové politiky Univerzity fiskální služby Ukrajiny na vědecko-výzkumném 

programu: „Implementace evropských hodnot a technologií zdanění 

na Ukrajině“, Termín realizace: 01. 01. 2016 – 01. 01. 2019, státní registrační 

číslo: 0116U003025. Vedoucí vědeckého výzkumu: prof. Ing.Andruščenko 

Volodymyr Leonidovyč, DrSc., vedoucí katedry daňové politiky Univerzity 

fiskální služby Ukrajiny.  

IESA AS ve spolupráci s katedrou daní Akademie STING pokračuje realizaci 

uvedeného vědecko-výzkumného programu jako mezinárodního 

mezioborového vědeckého výzkumu pod názvem: „Implementace evropských 

hodnot a technologií zdanění (včetně inovačních technologií ve správě  

a výběru daní) v ČR“, reg.č. MGA 04-02 (2016-2019), 

garant VaV doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.  

Příspěvek vznikl jako výstup z výzkumu studentů AS 2017/18 „Inovační 

procesy při správě a výběru daní “ [6,18;26,18].  

Pro účely provedeného výzkumu byla použita analýza platných právních 

předpisů a odborné literatury, rozsudky Krajského soudu v Ostravě, Nejvyššího 

správního soudu a Ústavního soudu, praktické poznatky a zkušenosti autorů 

a kolegů finančních úřadů.  

1 VÝVOJ INOVAČNÍCH PROCESŮ PŘI SPRÁVĚ 

A VÝBĚRU DANÍ 

Globalizace a konkurence za omezené zdroje vyvedly proces vývoje inovací 

na mezinárodní úroveň, vyžadují koncentraci inovačního potenciálu, vytvoření 

nových strategií a adaptaci vývojové politiky k nestabilním, stálé se měnícím 

ekonomickým podmínkám  EU a ve světě. Přitom do popředí vychází problémy 

nejen elektronizace nebo automatizace výrobních procesů ale spíše vybudování 

integrovaných struktur s komplexním využitím digitálních řešení, inovačních 

procesů a nástrojů nejen ve sféře výroby nebo služeb ale i ve státní správě, 

zejména ve správě a výběru daní. 
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Metodologickým základem výše uvedeného výzkumu slouží: 

 všeobecné principy, metody, pravidla a normy: jednoty teoretického 

a empirického poznání; logické vědecké metody (analýza-syntéza, 

indukce-dedukce, abstrakce-konkretizace, modelování, interpretace, 

zobecnění aj.); systematizace vědeckých znalostí (klasifikace-typologie), 

a také zásady objektivity, všestrannosti aj. [1,07;19,12]; 

 principy, metody, pravidla a normy vědeckovýzkumné politiky EU, 

strategické iniciativy a koncepce, zvlášť vytvoření Unie inovací 

a formování jednotného Evropského výzkumného prostoru (European 

Research Area, ERA)  [10,18]; 

 principy, metody, pravidla a normy Národní vědeckovýzkumné politiky 

ČR; strategické iniciativy a koncepce, zvlášť „Inovační strategie České 

republiky 2019–2030“ [12,19 ], „Národní iniciativa ČR „Průmysl 4.0“ 

[20,18], „Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci České republiky“ [21,18]; 

 principy, metody, pravidla a normy spojené s vývojem digitalizace 

v EU a ČR, strategické iniciativy a koncepce, zvlášť vládní koncepce 

vytvoření digitálního prostředí ČR „Česko v digitální Evropě” [7,18]; 

Informační koncepce České republiky (vládní koncepce digitalizace 

v oblasti výkonu veřejné moci na národní úrovni) [8,18]; vládní  

koncepce   Digitální ekonomika a společnost (podpora konektivity 

a infrastruktury digitální ekonomiky a společnosti) [9,18]; 

 principy, metody, pravidla a normy spojené s vývojem systému správy 

a výběru daní na jedné straně, jako součásti veřejné správy ČR, a na druhé 

straně, jako samostatného celku, který má vlastní strukturu 

a subsystémy[15,15;16,16]; 

 principy, metody, pravidla a normy spojené s vývojem inovačních 

produktů a procesu, pro účely sféry zdanění [5,06]. 

Jak ukázal náš výzkum, inovativní prostředí a zavedení do praxe sféry zdanění 

inovačních produktů, technologií, komunikačních prostředků aj., a zvlášť 

digitalizace, změnily principy, metody, pravidla a normy fungování správy 

a výběru daní, umožnily vytvoření částečně automatizovaného systému 

s rozšířeným obsahem a poskytování služeb  na kvalitnější úrovni. Za takových 

podmínek pro účely výzkumu složitých, mnoha aspektových, rozsáhlých 

a dynamických objektů, které se neustále mění v čase a v prostoru, slouží 

systémový a komplexní přístup [1,07]. Systémový přístup spočívá v tom, 
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že jevy vyskytující se při řešení vzniklých problémů, jsou chápany komplexně, 

se všemi souvislostmi ve svém dynamickém vývoji a vazbami na okolí. 

Přičemž existují a vymezené cesty působení okolí na systém (vstupy) a na druhé 

straně působení systému na okolí (výstupy) [1,07;19,12].  

Podle názoru odborníků [1,07;19,12], systém (správa a výběr daní 

v inovativním prostředí) může být definován jako účelově uspořádaná množina 

prvků a množina vazeb mezi nimi, s dynamickým chováním, které společně 

určují vlastnosti celku. V rámci dekompozice systému lze vyčlenit podsystémy. 

Podsystém je podmnožina systémových prvků a vazeb, která je z určitého 

důvodu vyčleněna ze systému a je chápana jako nový systém nebo jako prvek. 

Prvek je část systému, který tvoří na dané rozlišovací úrovni dále nedělitelný 

celek, jehož strukturu v rámci analýzy nebudeme rozlišovat. Rozlišovací 

úrovni se označuje stupeň podrobnosti zkoumání systému. Změnou rozlišovací 

úrovně se může dřívější prvek systému stát podsystémem, popřípadě 

i systémem a naopak. Dekompozicí systému na jednodušší prvky, se zvyšuje 

rozlišovací úroveň. 

 Jak ukázala analýza, digitalizace, která slouží základem inovačních procesů 

ve sféře zdanění, ovlivňuje vývoj automatizovaného daňového informačního 

systému a žádá zavádění inovačních nástrojů pro zvýšení efektivnosti 

a výtěžnosti daní, přičemž zavedení elektronické komunikace, kterou 

v současné době využívá většina českých podnikatelů, usnadňuje 

administrativní práce, jednání s úřady, klienty, bankami, pojišťovnami aj.  

Je nutno zdůraznit, že podle názorů odborníků, inovace a inovační procesy 

mohou existovat v následujících formách: objev, vynález, modernizace, 

modifikace, zdokonalení, zlepšení.  

Během času každý inovační produkt a proces, který vznikl jako vynález, může 

procházet modernizací, modifikací, zdokonalení a zlepšení. 

Objev v oblasti vědy je událost, při které je zjištěna nová vlastnost, 

např. materiálu nebo nově popsán fyzikální děj, tedy objev přírodního zákona. 

V současné době se jedná zpravidla o výsledek vědeckého bádání a odborného 

zkoumání světa. Občas je objev zaměňován s vynálezem, kde je podstatou věci 

tvůrčí podíl vynálezce (konstruktéra, technika), který aplikoval zjištěné 

skutečnosti na konkrétním vynálezu [28,18].  

Vynález je výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky 

realizovanou novou myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, 

nebo poskytuje úplně nové možnosti. Vynálezem nemůže být objev, vědecká 
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teorie, matematická metoda, vzorec, vnější úprava výrobku, plán, počítačový 

program, nebo uvedení informace [28,18].  

Modernizace znamená obecně uvádění něčeho na současný stav, 

např. modernizace továrny znamená nákup poslední technologie a zavedení 

soudobých výrobních procesů. Rozšiřuje svůj význam na přeměnu, 

optimalizaci a regulaci sociálních vztahů a inovací, na vývoj technických 

zařízení, vzdělávání apod. V novějším pojetí představuje modernizace 

koexistenci racionalizace a kultivace [28,18]. 

Modifikace znamená obecně změnu, úpravu nebo variantu: určitou verzi, 

variantu typu u výrobku nebo standardu, přidání příznaku, jímž dojde k obměně 

(modifikaci) významu [28,18]. 

Zdokonalení je odstranění vážných problémů, omezení výrobních nákladů, 

zkvalitnění ergonomie na pracovišti a zlepšení image společnosti [28,18]. 

Zlepšení - změna, kterou se něco stává lepším [28,18]. 

Zavedení do sféry zdanění inovačních produktů, technologií, komunikačních 

prostředků (Tabulka 1) mění obsah procesu řízení a umožňuje jeho uvedení 

na novou úroveň vývoje, což do značné míry snižuje administrativní zátěž, 

usnadňuje práci vedení a zaměstnanců finančních úřadů, avšak současně 

zvyšuje požadavky k úrovni jejich analytického myšlení, kompetence 

a specializace, vyžaduje urychlení a optimalizaci přijatých rozhodnutí v rámci 

stanovených cílů. Z tohoto hlediska, sféra zdanění může byt považována 

za inovativní. 

Tab.1 Některé moderní inovační technologie a inovace používané ve sféře zdanění 

Inovace Použití Výhody Nevýhody 

Chytrý 

mobilní 

telefon 

Spojení a 

informace 

s okolím 

(kolegové, 

zákazníci a jiní) 

Rychlé spojení, 

neustálý, zdroj 

informací 

Bezpečnost, ztráta 

soukromí, ztráta 

informací, pokud 

nezálohujeme. 

Notebook Psaní 

dokumentů, 

počítání, hledání 

informací, 

komunikace, 

zábava 

Dělá více věcí na 

jednom místě. 

Uložené věci na 

jednom místě. Rychlé 

reagování na události. 

Ztráta věcí bez zálohy, 

provoz baterie, 

bezpečnost- viry, 

zdravotní obtíže při 

každodenním používání 

(bolest hlavy, očí, 

páteře) 

https://cs.wiktionary.org/wiki/zm%C4%9Bna
https://cs.wiktionary.org/wiki/kter%C3%BD
https://cs.wiktionary.org/wiki/se
https://cs.wiktionary.org/wiki/n%C4%9Bco
https://cs.wiktionary.org/wiki/st%C3%A1t_se
https://cs.wiktionary.org/wiki/lep%C5%A1%C3%AD
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Inovace Použití Výhody Nevýhody 

Tablet Přenosný počítač 

bez klávesnice, 

slouží však ke 

stejným účelům 

jako PC. 

Přenosnost, stejné 

nástroje jako PC. 

Jednoduchá obsluha. 

Výdrž baterie, někomu 

nevyhovuje dotykový 

displej, složité psaní 

dokumentů na 

dotykovém displeji. 

Skype Komunikační 

nástroj 

nahrazující 

klasické 

telefonování. 

Jednoduché jako 

telefonování, avšak 

bez poplatků za 

stopáž. Přenos přes 

internetovou síť. 

Můžeme psát text 

nebo volat či dělat 

videohovory.  

Hovořit s lidmi po 

celém světě. 

Možnost 

odposlouchávání od 

třetích stran, ukradení 

komunikace. Poplatek 

za hovor na běžnou tel. 

linku. Ne každý má 

přístup na internet 

anebo pomalou rychlost 

připojení.  

Cloudové 

uložiště 

Uložení souborů 

na vnější disk na 

internetové síti. 

Stačí se připojit na 

Internet a do své 

složky na jakémkoliv 

zařízení a hned má 

své soubory po ruce. 

Funguje jako dobrá 

záloha.  

Nebezpečí prolomení 

klíče a odcizení 

informací. Nemohu 

používat v místech, kde 

není připojení na 

Internet.   

Navigace 

na 

mobilu/autě 

Ukázání cesty 

kam se člověk 

potřebuje dostat. 

Ukazuje cestu, čas 

příjezdu, možné 

komplikace, body pro 

občerstvení, 

benzinové pumpy aj. 

Ukazuje na mapě a 

naviguje hlasem.  

Nenalezení té 

nejvhodnější cesty, 

otravný hlas navigace, 

možné chyby v trase.  

Platební 

karty NFC 

Nahrazují 

hotovost. S NFC 

čipem není 

potřeba zasouvat 

kartu do 

terminálu, stačí 

přiložit ke 

snímači. 

Pohodlnost, není 

potřeba zadávat PIN 

s částkou do 500 Kč. 

Hygieničnost, rychlé 

odbavení, menší 

náchylnost na 

poškození karty.  

Bezpečnost, ne všude 

jsou terminály s NFC, 

poškození čipu NFC 

při radiové komunikaci. 
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Inovace Použití Výhody Nevýhody 

Čipová 

karta 

Slouží pro 

přístup do 

budov, kanceláře 

nebo areálu.  

 

Stačí jedna karta 

namísto svazku klíčů, 

jednoduché ověření 

přístupu. 

Nebezpečí poškození 

mechanického, ztráty 

karty, odcizení přístupu 

nahráním na jiné 

zařízení. 

Kamerový 

systém 

Hlídání budov, 

kanceláře, areálu 

pomocí kamer 

24 hodin denně. 

Přístup přes 

internetovou adresu, 

možnost sledovat 

kdykoliv, nahrání 

záznamu v případě 

vniknutí do prostoru, 

automatické hlášení 

na mobilní telefon, 

hlídací službě nebo 

policii. 

Zničení kamery 

pachateli, životní cyklus 

kamery, plané 

poplachy, zásahy 

do záznamů kamer.  

Zdroj: vlastní zpracování  

Jak ukázal náš výzkum, působení sféry zdanění jako systému v inovačním 

prostředí má dvojitý význam: na jedné straně využívá inovace, které byly 

vyvinuty a už existují, na druhé straně klade požadavky na další vývoj 

inovačních procesů a nástrojů, internetudigitalizace a automatizace pro účely 

zvýšení efektivity správy a výběru daní. Z tohoto hlediska sféra zdanění 

je uživatelem inovačních procesů a představuje dva systémy, které jsou 

vzájemně propojeny v jeden celek: Finanční správu České republiky 

a Automatizovaný daňový informační systém (ADIS), který  je technickou 

podporou tohoto systému.  

V systému ADIS pracují všechny finanční úřady po celé republice. Jeho 

prostřednictvím se zpracovávají daňová přiznání jednotlivých daní a další 

činnosti jako je evidence, vybírání a vymáhání daní, převody finančních 

prostředků. V rámci ADIS funguje na internetu Finanční správy aplikace 

Daňový portál. ADIS je napojen i na další systémy, které zajišťují podklady 

pro správu daní. Jedná se o data z katastru nemovitostí, z registru vozidel, 

z insolvenčního rejstříku nebo z registru obyvatel. V oblasti správy daní 

zajišťuje ADIS i mezinárodní výměnu informací [14,18]. 

Jak ukázal náš výzkum, implementace inovačních procesů ve správě a výběru 

daní přispěla ke zvýšení efektivity výběru daní, ale především ke zlepšování 

a zrychlování výběru a komunikaci mezi daňovými subjekty, finanční správou 

a ostatními institucemi. To vše za předpokladu vývoje daňového portálu 
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a využití elektronické komunikace. Z provedeného průzkumu Finanční správy 

[25,18] vyplývá, že nadpoloviční většina těch, kteří se průzkumu zúčastnili, má 

přehled o svých daňových povinnostech (58 %). Většina dotázaných (71 %) 

také uvedla, že měli v posledních pěti letech s Finanční správou dobré 

zkušenosti. Lidé, kteří byli v posledním roce v osobním, e-mailovém 

nebo telefonickém kontaktu s pracovníky finančních úřadů, byli v jednoznačné 

většině (92 %) s ochotou, způsobem jednání, ale i řešením dané záležitosti 

spokojeni. Za pozornost stojí také údaj, že 70 % z dotázaných považuje 

Finanční správu za moderní instituci, která jde s dobou. 

Význam digitalizace ve správě a výběru daní spočívá zejména ve zjednodušení 

komunikace správce daně a daňového subjektu při jednotlivých úkonech, 

postupech a řízení při správě a výběru daní. Elektronizace správy daní je 

prováděna zejména za účelem zjednodušení, zefektivnění, a také v konečném 

důsledku z důvodu lepší komunikace daňových subjektů s daňovou správou. 

Elektronická komunikace s daňovou správou nevyžaduje žádné zásadní hlubší 

znalosti. K samotnému využívání daňového portálu jsou na straně daňového 

subjektu dostačující obecné znalosti práce s PC, zejména pak práce s nástroji 

vztahující se k elektronickému prohlížeči, a je nutné také připojení k internetu 

[2,05]. 

Elektronizace ve správě daní je procesem, v jehož rámci jsou zaváděny 

v daňové správě jednotlivé služby pro veřejnost, které jsou dostupné 

prostřednictvím internetu. Tyto informace je možné nalézt na portálu české 

daňové správy a elektronické aplikace mají za cíl zejména usnadnit komunikaci 

veřejnosti, což je například možnost rychle vyhledat různé aktuální informace, 

stejně jako úřední stanoviska nebo tiskopisy ve vztahu ke správě a výběru daní 

[2,05]. Je tu také možnost podávat v elektronické podobě daňová přiznání, 

stejně jako i další podání v elektronické formě, a také za určitých podmínek mít 

přístup do vybraných částí osobních daňových spisů daňových subjektů 

a osobní daňový účet, který označujeme jako tzv. osobní daňovou schránku.  

Služby daňového portálu se neustále rozšiřují a zdokonalují vlivem 

technologických inovací a rozvoje. V současnosti jsou spisy daňových 

poplatníků vedeny v tzv. kombinované formě, tedy část existuje v písemné 

podobě a část v elektronické podobě. Velký posun v elektronizaci celé státní 

správy představovalo zavedení datových schránek, kdy se komunikace směrem 

k právnickým osobám děje výhradně prostřednictvím datových zpráv [4,10]. 
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Datové schránky 

Datové schránky jsou určeny primárně pro komunikaci s orgány veřejné 

správy. Nahradily doporučené dopisy. Datové schránky se řídí zákonem 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů.  

Datové schránky zřizuje Ministerstvo vnitra a jejich provozovatelem je Česká 

pošta. Datové schránky jsou v provozu od 1. 7. 2009. 

Datová schránka je definována jako elektronické úložiště, určené 

pro doručování orgány veřejné moci, prováděním úkonům vůči orgánům 

veřejné moci a dodáváním dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických 

osob a právnických osob. [§2, Zákon č. 300/2008 Sb.] 

Zřízení datové schránky se liší podle typu subjektu, kterému má být zřízena.  

Dle typu rozlišujeme datovou schránku: 

 ze zákona  

 na žádost 

Ze zákona je datová schránka zřizována: 

 orgánu veřejné moci (OVM) (Český rozhlas, Česká televize, státní 

orgány, státní fondy, zdravotní pojišťovny, územní samosprávné celky) 

 orgánu veřejné moci – notáři 

 orgánu veřejné moci – exekutorovi 

 právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku (obchodní společnosti 

a družstvu) 

 právnické osobě zřízené zákonem (některým vysokým školám) 

 podnikající fyzické osobě – advokátovi 

 podnikající fyzické osobě – daňovému poradci 

 podnikající fyzické osobě – insolvenčnímu správci 
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Datová schránka na žádost je zřizována [23,16]: 

 fyzické osobě (platí jak pro občany ČR, tak i pro cizince) 

 podnikající fyzické osobě (subjekt je registrován v ČR, ale i zahraničním 

podnikajícím fyzickým osobám) 

 právnické osobě – na žádost (nejsou zapsané v obchodním rejstříku – 

nadace, spolky, společenství vlastníků, honební společnosti, ústavy, 

církve) 

 schránka OVM zřízena na žádost (územní pracoviště finančních úřadů)  

Datová schránka je zpřístupněna až po prvním přihlášení majitelem 

či oprávněnou osobou, nejpozději 15. dnem po dni, kdy jsou mu doručeny 

přístupové údaje. [§10, Zákona 300/2008 Sb.]. 

Zprávy jsou v datové schránce uloženy pouze 90 dnů a pak zmizí. Povinností 

majitele datové schránky je archivovat zprávy takovým způsobem, aby unesl 

důkazní břemeno doručení zprávy adresátovi.  

K servisu, který zajišťuje Ministerstvo vnitra, patří: 

 oznámení odesílateli o doručení datové zprávy 

 oznámení odesílateli, že datová schránka, do které byla odeslána zpráva, 

byla znepřístupněna, zrušena nebo neexistuje 

 zaslání upozornění na dodání datové zprávy na vybranou externí 

elektronickou adresu [§20, Zákona 300/2008 Sb.]. 

Každé datové zprávě je při odeslání prostřednictvím Informačního systému 

datových schránek přiděleno číslo datové zprávy (tzv. DZ). Číslo přidělené 

datové zprávě je jediným identifikátorem a je shodné na straně odesílatele 

i příjemce datové zprávy. Jedna fyzická osoba může mít více datových 

schránek různého typu. 

Výhody datových schránek jsou [27,16]: 

 jejím prostřednictvím se lze přihlásit do informačního systému finanční 

nebo sociální správy 

 majitelé jsou informováni o vypršení platnosti občanského průkazu 

nebo cestovního pasu 

 pokud jsou o majiteli datové schránky zjišťovány informace v Registru 

obyvatel, je o tom informován 
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 s úřady lze komunikovat téměř 24 hodin denně z jakéhokoliv místa 

 lze si zvolit pověřenou osobu, která má přístup k datovým zprávám 

a může zprávy odesílat jménem subjektu 

 čas odeslání zprávy do datové schránky orgánu veřejné moci je 

považován za čas doručení  

 důkazní prostředek, protože u odeslané zprávy je jednoznačně 

prokazatelné nejen datum, kdy byla odeslána, kdo zprávu odeslal, 

ale především obsah zprávy (Podací lístek u doporučených dopisů 

dokazuje pouze datum odeslání, ale nikoliv obsah.) 

 výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků jsou zdarma 

 zřízení i používání je zdarma  

Nevýhody datových schránek [22,16]: 

 nutnost zodpovědného přístupu majitelů k pravidelnému vybírání zpráv 

 datové zprávy jsou po 10 dnech doručeny, i když nejsou přečteny 

 majitel datové schránky musí podávat daňová přiznání výlučně 

elektronicky 

Znepřístupnění datové schránky [22,16]: 

Na žádost podnikající fyzické osoby lze datovou schránku znepřístupnit. 

Znepřístupněna je třetím pracovním dnem po podání žádosti.  

Novelou zákona k 1. 7. 2017 lze datovou schránku i zpětně znepřístupnit 

podnikající fyzické osobě a právnické osobě, ke dni výmazu ze zákonem 

stanovené evidence. 

Ministerstvo zruší datovou schránku [§13, Zákona 300/2008 Sb.]: 

 podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby po uplynutí 3 let ode dne 

výmazu této osoby, ze zákonem stanovené evidence 

 fyzické osoby, po uplynutí 3 let od jejího úmrtí 

Elektronický podpis 

Za uznávaný elektronický podpis je považován zaručený elektronický podpis 

(ZAREP) s kvalifikovaným certifikátem, který je vydán kvalifikovaným 

poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Jednoznačnou identifikaci 

podepisující osoby zajištuje Identifikátor MPSV (IK MPSV). [29,18].  
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Používání kvalifikovaného certifikátu je povinné pro vybrané podání vůči 

správci daně. 

Kvalifikovaný certifikát je platný jeden rok. 

Správce daně musí používat k podepisování svých písemností kvalifikovaný 

elektronický podpis, který je nejvyšší formou elektronického podpisu [24,17]. 

Neexistuje žádný seznam majitelů elektronického podpisu. U podání 

opatřených elektronickým podpisem je vždy identifikována podepisující osoba 

dle certifikátu autora podpisu a kontroluje se také platnost certifikátu. 

Vlastnictví elektronického podpisu je dobrovolné. 

Autorizovaná konverze 

Autorizovaná konverze dokumentů je upravena zákonem č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Z technického 

hlediska je konverze upravena vyhláškou č.193/2009, o stanovení podrobností 

provádění autorizované konverze dokumentů. 

Konverzí se rozumí pouze převedení dokumentu 

 v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

s připojením doložky o provedené konverzi 

 v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě s připojením doložky 

o provedené konverzi. Při tomto postupu konverze je ověřena platnost 

elektronického podpisu [§22, Zákona č. 300/2008 Sb.,] 

Konverze se neprovádí u dokumentů v listinné podobě (např. občanský průkaz, 

řidičský průkaz apod.), u kterých nelze tuto jedinečnost zajistit. Dále u listin, 

které jsou pozměňovány, nejsou prvopisem, obsahují plastické razítko 

apod. [§24, Zákona č. 300/2008 Sb.,] 

Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy a advokáti. 

Orgány veřejné moci provádějí pro vlastní potřebu konverzi z moci úřední 

[§22, Zákona č. 300/2008 Sb.]  

„Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu 

a jejich soulad s právními předpisy.“ [§24, Zákona č. 300/2008 Sb.] 

O provedených konverzích je vedena evidence. [§226, Zákona č. 300/2008 Sb.] 

Implementace inovativních nástrojů do správy daní by měly přinášet zvýšení 

efektivnosti a výtěžnosti správy daní. Mezi inovativní nástroje, které staví 

základy při budování moderního daňového systému, patří zavedení 
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Kontrolního hlášení, Elektronická evidence tržeb (EET), Daňová kobra 

a Reverse charge. 

Kontrolní hlášení 

Kontrolní hlášení je nástrojem, který Finanční správa využívá v boji proti 

rozsáhlým daňovým podvodům na dani z přidané hodnoty. Zavedení tohoto 

nástroje by mělo přinést efektivnější výběr daní bez nutnosti zvýšení daní. Jeho 

cílem a smyslem je umožnit správci daně získat informace o vybraných 

transakcích realizovaných plátci a ve spojení s dalšími údaji identifikovat 

riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční 

prostředky z veřejného rozpočtu [18,18].  

Povinnost podávat Kontrolní hlášení vznikla od 1. 1. 2016.  

Elektronická evidence tržeb [11,18]: 

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET), má také sloužit k efektivnějšímu 

výběru daní. Využití tohoto moderního nástroje má finanční správě usnadnit 

kontrolní činnost a zamezit daňovým únikům. Elektronická evidence tržeb 

spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka 

účtenku s unikátním kódem. Obchodník musí nejpozději při uskutečnění 

evidované tržby odeslat datovou zprávu prostřednictvím internetového 

připojení na server Finanční správy, kde se informace ukládají, a vygeneruje 

se unikátní kód. Následně je kód odeslán zpět obchodníkovi na jeho zařízení, 

který je společně s ostatními údaji vytištěn na účtence. Do EET jsou zařazeny 

tržby, které vznikly z podnikatelské činnosti a zároveň jsou uhrazeny 

v hotovosti, šekem, směnkou nebo také např. stravenkou. Evidence tržeb je 

zaváděna postupně pro různé druhy podnikání ve čtyřech fázích. Důvodem 

je pozvolné zatěžování systému a zároveň poskytnutí podnikatelům dostatek 

času pro přípravu. 

Daňová kobra [3,18] 

Daňová Kobra je společný tým Národní centrály proti organizovanému zločinu, 

Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. Spolupráce 

mezi jednotlivými složkami umožňuje včas odhalovat a potírat daňové úniky. 

Cílem fungování celého týmu je zajištění řádného výběru daní, vrácení 

nezákonně získaných prostředků do státního rozpočtu a postih pachatelů. 
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Reverse charge 

Reverse charge, česky přenesená daňová povinnost je postup užívaný v oblasti 

daně z přidané hodnoty (DPH). Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování 

DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné 

plnění má plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil, v režimu přenesení daňové 

povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce 

plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, 

pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který 

uskutečnil zdanitelné plnění, vystaví daňový doklad, kde neuvede výši DPH – 

namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, 

pro kterého bylo plnění uskutečněno. [13,18] Režim přenesení daňové 

povinnosti je v zákoně o DPH upraven od 1. 4. 2011 v ustanoveních 

§ 92a (obecná pravidla) a dále v § 92b až 92i..  

Projekt Moje daně 

V současné době připravuje Ministerstvo financí nový projekt Moje daně, který 

by měl do budoucna přinést zjednodušení daňového systému, nový zákon 

o daních z příjmů, samovyměření, nový IT systém Finanční správy 

a tzv. Daňový kiosek, který představuje virtuální Finanční úřad, a který umožní 

vyřešit daně z domova [17,18]. 

Na konci roku 2018 vláda ČR vypracovala a schválila celou řadu strategických 

iniciativ: „Inovační strategie České republiky 2019–2030“ [12,19], Národní 

výzkumnou a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky“ 

[21,18]; a koncepci: „Česko v digitální Evropě” [7,18]; Informační koncepce 

České republiky [8,18]; Digitální ekonomika a společnost [9,18], které jsou 

zaměřeny na vybudování integrovaných struktur s komplexním využitím 

digitálních řešení, inovačních procesů a nástrojů,  a vytyčují nové priority, 

jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi 

nejinovativnější země Evropy. K uvedeným prioritám patří nejen uživatelsky 

přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy, digitálně přívětivá 

legislativa nebo efektivní a centrálně koordinované ICT veřejné správy, 

ale i rozvoj celkového prostředí podporujícího digitální technologie, 

konektivitu a infrastrukturu digitální ekonomiky a společnosti, 

což také přispěje ke zvýšení kvality a efektivnosti fungování správy daní. 
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2 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Jak již bylo výše uvedeno, význam elektronizace ve správě a výběru daní 

spočívá zejména ve zjednodušení komunikace správce daně a daňového 

subjektu při jednotlivých úkonech, postupech a řízení při správě a výběru daní. 

Elektronizace správy daní je prováděna zejména za účelem zjednodušení, 

zefektivnění, a také v konečném důsledku z důvodu lepší komunikace 

daňových subjektů s daňovou správou a inovační nástroje ve správě a výběru 

daní přispívají ke zvýšení efektivnosti a výtěžnosti správy daní.  
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LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL INTERVALOVÉ 

ČASOVÉ ŘADY 

LINEAR REGRESSION MODEL OF INTERVAL 

TIME SERIES 

 

Zdeněk Karpíšek, Marianna Dražanová, Veronika Lacinová 

 

Abstrakt: V příspěvku je popsán vliv nepřesností na stanovení lineární 

aproximace trendu a periodicity vývoje ekonomického ukazatele vyjádřeného 

časovou řadou pomocí intervalové analýzy. Je proto prezentován základní 

aparát lineární regresní analýzy a intervalové analýzy a jejich využití 

při výpočtu odhadu intervalových hodnot regresních koeficientů a hodnot 

pozorované časové řady v Excelu na jednoduchém příkladu. 

 

Klíčová slova: časová řada, lineární regresní funkce, intervalová časová řada, 

intervalová lineární regresní funkce, odhady. 

 

Abstract: This paper describes an influence of inaccuracies to determine 

a linear approximation of trend and periodicity of an economic indicator 

expressed by a time series using interval analysis. A basic calculus of linear 

regression analysis and interval analysis, and its application on the calculation 

of interval values of a regression coefficients and values of an observed time 

series in Excel is explained by a simple example. 

 

Keywords: time series, linear regression function, interval time series, interval 

linear regression function, estimates. 

 

JEL klasifikace: C02, C43, C65 

1 ÚVOD 

Motivací k tomuto příspěvku bylo získat odhady trendové a periodické složky 

časové řady z expertních nebo statistických intervalových odhadů hodnot 

pozorované ekonomické veličiny (znaku, ukazatele), jejíž dynamiku vývoje 

tato časová řada popisuje, a to pomocí regresní a intervalové analýzy. Důvodem 

k intervalovému pojetí je skutečnost, že se v praxi často hodnoty časových 

ekonomických indikátorů berou jako zcela přesné a nerespektuje se fakt, že jsou 
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nepřesné z důvodu působení např. inflace na cenu měnové jednotky 

apod. Závěry o aproximaci a predikci dané časové řady z těchto 

neintervalových hodnot proto nemusí odpovídat skutečnosti. Tento příspěvek 

je rozšířením výsledků popsaných v článku [2]. Nově získané výsledky jsou 

popsány v oddílu 4 a 5. 

2 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL ČASOVÉ ŘADY 

Pojmy a jejich vlastnosti uvedené v tomto oddílu je možno najít např. v [1], [3] 

a [5]. 

Časová řada je posloupnost reálných čísel 1( , , )nx xx , kde ( )i ix x t  je 

pozorovaná hodnota náhodné veličiny x v čase it , 1i it t  , 1, ,i n  a 2n  .  

Lineární regresní funkce má tvar 
1

( ) ( )
m

j j

j

x t f t


 , kde funkce ( )jf t  

neobsahují neznámé parametry a , 1, ,j j m  , jsou regresní koeficienty. 

Lineární regresní model časové řady 1( , , )nx xx  je založen 

na předpokladu, že hodnoty časové řady jsou náhodné veličiny 

1

( ) ( )
m

i i j j i i

j

x x t f t e


   , m n . Pro jednoduchost předpokládáme, 

že všechny náhodné veličiny ie  mají nulovou střední hodnotu, stejný rozptyl 

a jsou nekorelované, 1, ,i n .  

Lineární regresní funkce 
1

( ) ( )
m

j j

j

x t f t


  vyjadřuje současně trendovou 

i  periodickou složku časové řady 1( , , )nx xx . 

Odhad hodnoty časové řady v čase t pomocí regresní analýzy je 

1

ˆ( ) ( )
m

j j

j

x t b f t


 , kde , 1, ,jb j m , jsou odhady regresních koeficientů 
j . 
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Pro odhady použijeme tyto matice:    

1 1 1 2 1 11 12 1

1 2 1 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

n n

m m m n m m mn

f t f t f t f f f

f t f t f t f f f

   
   

    
   
   

F

, 

2

1 1 2 1

1 1 1 11 12 1

2 1 2

1 2

1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

n n n

i i i i m i

i i i m

T

n n n
m m mm

m i i m i i m i

i i i

f t f t f t f t f t
g g g

g g g
f t f t f t f t f t

  

  

 
 

 
   

      
   

  
 
 

  

  

G FF

 

11 12 1

1

1 2

m

m m mm

g g g

g g g



 
 

  
 
 

G , 

1( )

( )

( )m

f t

t

f t

 
 


 
 
 

f , 

1

m

b

b

 
 


 
 
 

b . 

Předpokládáme, že matice F má hodnost m, takže matice G je regulární 

a inverzní matice G-1  existuje. Následující odhady jsou získány tzv. metodou 

nejmenších čtverců. 

Odhady regresních koeficientů , 1, ,jb j m , jsou řešením soustavy 

normálních rovnic Gb g , takže 

1 1 T  b G g G Fx
. 

Vidíme, že odhady , 1, ,jb j m , jsou lineárními funkcemi hodnot 

pozorované časové řady. Po dosazení za uvedené matice a úpravách dostaneme 

1

n

j ji i

i

b c x



, 

kde pro 1, ,j m  je 

1

m
jk

ji ki

k

c g f



. 

Odhad hodnoty časové řady v čase t je 

1 1ˆ( ) ( ) ( ) ( )T T T Tx t t t t   f b f G g f G Fx . 
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Tento odhad je zřejmě lineární funkcí hodnot pozorované časové řady 

1( , , )nx xx . Po dosazení za uvedené matice a úpravách dostaneme  

1

ˆ( ) ( )
n

i i

i

x t a t x



, 

kde pro 1, ,i n  je 

1

1 1 1

( ) ( ) ( ) ( )
m m m

T jk

i j ki ji j

j k j

a t t f t g f c f t

  

    f G F

. 

3 INTERVALOVÁ ARITMETIKA – ZÁKLADNÍ POJMY 

A VLASTNOSTI 

Intervalovým číslem rozumíme [4] uzavřený reálný interval 
2[ , ], , ( , ) ( , )a b a b a b    . Aritmetické operace s intervalovými čísly 

definujeme vztahy:  

[ , ] [ , ] [ , ],

[ , ] [ , ] [ , ],

[ , ] [ , ] [min , , , ,max , , , ],

[ , ] / [ , ] [ , ] [1 / ,1 / ] pro 0 [ , ].

a b c d a c b d

a b c d a d b c

a b c d ac ad bc bd ac ad bc bd

a b c d a b d c c d

   

   

     

    

Pro ( , )a      klademe [ , ]a a a . Jestliže a  0, pak píšeme [ , ] 0a b   atd. 

Zřejmě je 

[ , ] pro 0,

[ , ] 0 pro 0,

[ , ] pro 0,

a b

a b

b a

  

 

  




 
   

kde ( , )   .V aplikacích dle potřeby symbol operace násobení · 

vynecháváme a symbol operace dělení / nahrazujeme zlomkem.  
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Jestliže J, K, L, M jsou intervalová čísla, pak platí: 

,

( ) ( ) ,

,

( ) ( ) ,

J K K J

J K L J K L

J K K J

J K L J K L

  

    

  

    
    

   

0 ,

1 ,

( ) .

J J

J J

J K L J K J L

 

 

     

 

Speciálně pro 0 K L   je ( ) .J K L J K J L       

Jestliže  a J L K M  , pak 

,

,

,

/ / ,  (0 ) .

J K L M

J K L M

J K L M

J K L M M

  

  

  

 
 

Jestliže [ , ]  a  [ , ],J a b K c d   pak pro 0,  0 a c  je [ , ]J K ac bd  , 

pro  0,  0b d   je [ , ]J K bd ac   a pro 0, 0a c   je / [ / , / ]J K a d b c .  

Jestliže 1( ,..., )ny f x x  je reálná funkce a 1,..., nI I  jsou intervalová čísla, pak 

intervalovou hodnotou této funkce rozumíme intervalové číslo (pokud 

existuje) 

1 1[min ( ,..., ),max ( ,..., )]n nf x x f x x
, 

kde 1 1( ,..., )n nx x I I   , a hovoříme o intervalové funkci 1( ,..., )nf I I .  

Jestliže spojitá funkce 1( ,..., )ny f x x  na množině 1 nI I   je rostoucí 

ve všech nezávisle proměnných na množině 1 nI I  , pak 

1 1[min ( ,..., ),max ( ,..., )]n nf x x f x x
 =  

1 1[ (min ,...,min ), (max ,...,max )]n nf I I f I I
. 

Analogicky pro spojitou funkci 1( ,..., )ny f x x  klesající ve všech nezávisle 

proměnných na množině 1 nI I   je  

1 1[min ( ,..., ),max ( ,..., )]n nf x x f x x
 =  

1 1[ (max ,...,max ), (min ,...,min )]n nf I I f I I
. 
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Jestliže funkce 1( ,..., )ny f x x  není rostoucí ani klesající ve všech svých 

proměnných, určíme její intervalovou hodnotu výpočtem jejího absolutního 

minima a absolutního maxima na množině 1 nI I   pomocí obvyklých 

analytických postupů nebo aplikací některé nelineární optimalizační metody 

na PC. Příjemnou výjimkou je lineární funkce 

1

n

i i

i

y a x



, 

1 1( ,..., )n nx x I I   , kde 1,..., na a  jsou „neintervalové“ reálné konstanty. 

Tato funkce je v proměnných ix  rostoucí resp. klesající, jestliže 0ia  , 

resp. 0ia  , takže 

1 1 1 1
0 0 0 0

[min ,max ] min max , max min

i i i i

n n n n

i i i i i i i i

i i i i
a a a a

y y a I a I a I a I
   
   

 
   
 
  

   

, 

přičemž případy 0ia   nemají vliv na hodnotu extrému. Uvedený vzorec 

můžeme pomocí znaménkové funkce sgn( )x  přepsat do tvaru vhodného 

pro výpočet  

1

1 sgn( ) 1 sgn( )
[min ,max ] min max ,

2 2

n
i i

i i i

i

a a
y y a I I



   
  

 


      
1

1 sgn( ) 1 sgn( )
max min

2 2

n
i i

i i i

i

a a
a I I



   
 

 


. 

4 INTERVALOVÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL 

INTERVALOVÉ ČASOVÉ ŘADY 

Jestliže místo hodnot ix  časové řady 1( , , )nx xx  uvažujeme intervalová 

čísla [min ,max ]i ix x , tj. intervaly obsahující ix , 1,...,i n , dostaneme 

intervalovou časovou řadu 

 1 1[min ,max ] [min ,max ], ,[min ,max ]n nx x x xx x ,                                         

kde ( )i ix x t  je pozorovaná hodnota náhodné veličiny X v čase it , 1i it t  , 

1, ,i n . Intervalové hodnoty [min ,max ]i ix x  při praktických aplikacích 

stanovujeme obvykle expertně nebo statistickými odhady. 
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Intervalová lineární regresní funkce má tvar 

1

[min ( ),max ( )] [min ,max ] ( )
m

j j j

j

x t x t f t 



, 

kde funkce ( )jf t  neobsahují neznámé parametry a [min ,max ]j j  , 

1, ,j m , jsou intervalové regresní koeficienty. 

Intervalový lineární regresní model intervalové časové řady [min ,max ] x x

 1 1[min ,max ], ,[min ,max ]n nx x x x   je založen na předpokladu, že hodnoty 

intervalové časové řady jsou náhodné veličiny stejně jako v „neintervalovém“ 

případě. 

Spojením výsledků a definic z předcházejících dvou oddílů získáme následující 

intervalové odhady. 

Odhad intervalové hodnoty intervalové časové řady v čase t pomocí regresní 

analýzy je 
1

ˆ ˆ[min ( ),max ( )] [min ,max ] ( )
m

j j j

j

x t x t b b f t


 , kde [min ,max ]j jb b , 

1, ,j m , jsou odhady intervalových regresních koeficientů 

[min ,max ]j j  . Odhady intervalových regresních koeficientů jsou 

1

[min ,max ] [min ,max ]
n

j j ji i i

i

b b c x x


 
 

1

1 sgn( ) 1 sgn( )
min max ,

2 2

n
ji ji

ji i i

i

c c
c x x



   
   

 


 

1

1 sgn( ) 1 sgn( )
max min

2 2

n
ji ji

ji i i

i

c c
c x x



   
  

 


, 

kde pro 1, ,j m  je 
1

m
jk

ji ki

k

c g f


 . 
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Odhad intervalové hodnoty intervalové časové řady v čase t je 

1

ˆ ˆ[min ( ),max ( )] ( )[min ,max ]
n

i i i

i

x t x t a t x x


 
 

   

1

1 sgn ( ) 1 sgn ( )
( ) min max ,

2 2

n
i i

i i i

i

a t a t
a t x x



   
   
  


 

   

1

1 sgn ( ) 1 sgn ( )
( ) max min

2 2

n
i i

i i i

i

a t a t
a t x x



  
  

 


, 

kde pro 1, ,i n  je 
1

( ) ( )
m

i ji j

j

a t c f t


 . 

Šířka odhadu intervalové hodnoty intervalové časové řady v čase t je 

1

ˆ ˆ( ) max ( ) min ( ) ( )sgn( ( ))(max min )
n

i i i i

i

t x t x t a t a t x x


    
. 

5 PŘÍKLAD UŽITÍ INTERVALOVÉHO LINEÁRNÍHO 

REGRESNÍHO MODELU 

Pro jednoduchost ilustrujeme metody uvedené v oddílu 3 na jednoduchém 

„školním“ příkladu neperiodické časové řady s lineárním trendem. V tomto 

případě má regresní funkce tvar 

1 2( )x t t  
, 

takže 2m  , 1( ) 1f t   a 2 ( )f t t . Zadání této intervalové řady je v Tab. 1 a její 

graf je na Obr. 1. 

Tabulka 1: Intervalové hodnoty intervalové časové řady [min ,max ]x x  

i ti min xi max xi 

1 1 0,75 2,25 

2 2 1,25 2 

3 3 1,25 2,5 

4 4 1,75 2,75 

Zdroj: vlastní 

  



ACTA STING 

32 

Obrázek 1: Graf intervalové časové řady [min ,max ]x x  

 

Zdroj: vlastní 

Výpočtem v Excelu pomocí vzorců z oddílu 3 dostaneme odhady intervalových 

regresních koeficientů 1 2,  : 

1 1[min ,max ] [0;2,375]b b 
, 

2 2[min ,max ] [ 0,225;0,725]b b  
, 

Vypočtené odhady intervalových hodnot intervalové časové řady 

ˆ ˆ[min ( ),max ( )]x t x t  jsou ve zvolených časech t v Tab. 2 a graf hranic 

intervalového odhadu intervalové časové řady je na Obr. 2. 

Tabulka 2: Odhady intervalových hodnot intervalové časové řady v čase t 

t min ( )x t
 

max ( )x t
 

ˆmin ( )x t
 

ˆmax ( )x t
 

1 0,75 2,25 0,6 2,275 

2 1,25 2 1,1 2,275 

3 1,25 2,5 1,4 2,475 

4 1,75 2,75 1,4 2,975 

2,5 --- --- 1,25 2,375 

4,5 --- --- 1,325 3,3 

   Zdroj: vlastní 
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Obrázek 2: Graf intervalového odhadu intervalové časové řady 
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řada může mít jak klesající, tak i rostoucí trend. Intervalový odhad 

intervalových pozorovaných hodnot (svislé úsečky) časové řady daný pásmem 

mezi dolní a horní lomenou čarou na Obr. 2 vlastně obsahuje všechny možné 

přímky vyjadřující trend této řady (viz také Tab. 2).  

6 ZÁVĚR 

Slova trend, aproximace  a predikce jsou v ekonomických úvahách a modelech 

velmi často používána a z hodnot vyjadřujících jeho velikost se činí různé 

víceméně hlubokomyslné závěry. Jak však ukazuje uvedený příklad, mohou být 

tyto závěry zcela falešné. Jde sice jenom o příklad školního charakteru, 

ale v praxi bývá situace ještě horší. Chtěli jsme proto ukázat, že zanedbání 

nepřesností (chyb, šumu apod.) statistického nebo expertního zjišťování hodnot 

ekonomického nebo finančního ukazatele sledovaného v čase, může vést 

k velmi zkresleným závěrům. Popsané modelování časových řad může být 

blíže skutečnosti. 
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ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZE ZDROJŮ 

V ZAHRANIČÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE ČESKÝCH 

LODNÍKŮ V NIZOZEMÍ 

INCOME TAXATION FROM DEPENDENT ACTIVITY 

EARNED ABROAD – CASE STUDY OF CZECH 

BOATMEN IN THE NETHERLANDS 

 

Yvona Legierská, Jan Mertl 

 

Abstrakt: Existence či neexistence smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

má rozhodující vliv na zdaňování příjmů ze zdrojů v zahraničí. Článek 

se zabývá konkrétně příjmy ze závislé činnosti, kdy v případě uzavřené smlouvy 

o zamezení dvojímu zdanění jsou daně převážně odváděny v zemi, kde sídlí 

zaměstnavatel. Současně upozorňuje na výjimky, jež mohou v případě 

neznalosti znění smlouvy vést ke značným doměrkům daně vč. příslušenství 

v tuzemsku. Cílem článku je poukázat na možnosti koncepčního řešení takových 

výjimek. 

 

Klíčová slova: daň z příjmů, příjmy ze závislé činnosti, daňový domicil, 

smlouva o zamezení dvojího zdanění. 

 

Abstract: The existence or non-existence of a double taxation avoidance treaty 

has a decisive influence on the taxation of income that was earned abroad. The 

article deals specifically with earnings from dependent activity where, in the 

case of a double taxation avoidance treaty, taxes are largely paid in the country 

where the employer is located. At the same time, it draws attention to the 

exceptions, which if the employee does not know the exact wording of the treaty, 

can lead to considerable tax liability including accessories in the Czech 

Republic. The aim of the article is to point out the possibilities of conceptual 

solution of such exceptions. 

 

Keywords: Income tax, income from dependent activity, tax domicile, double 

tax treaty. 

 

JEL klasifikace: H24, H55. 
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1 ÚVOD 

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění slouží k podpoře výměny 

zboží a služeb a pohybu kapitálu a osob mezi smluvními státy, a dále omezení 

možnosti daňových úniků.1 Během jejich používání občas dochází 

k disproporcím s dopady na daňové poplatníky i veřejné finance a jejich 

nastavení je proto celosvětově průběžně předmětem řady analýz2 i praktických 

opatření. 

Česká republika má uzavřeno k 20. 5. 2018 celkem 88 smluv o zamezení 

dvojího zdanění3. Uvádí to české Ministerstvo financí na svých webových 

stránkách. Jejich postupnou přípravu zajišťuje Oddělení mezinárodního 

zdaňování. Následně po projednání textu smlouvy se zahraničními partnery 

musí být odsouhlaseny parlamenty obou zemí. V ČR jsou smlouvy 

zveřejňovány ve Sbírce zákonů, ev. ve Sbírce mezinárodních smluv 

a ve Finančním zpravodaji. Každá ze smluv obsahuje článek, který řeší 

vyloučení dvojího zdanění, resp. určuje metodu, která se má při vyloučení 

dvojího zdanění aplikovat.  

Článek se zabývá metodikou zdanění jednoho druhu příjmů, a to ze závislé 

činnosti4. Upozorňuje na skryté výjimky v mezinárodních smlouvách, které 

mohou zaměstnancům se zdrojem příjmů v zahraničí přinést problémy s jejich 

dodatečným dodaněním. Cílem článku je ukázat nepružnost české daňové 

politiky při řešení těchto situací, poukázat na sociálně-politické a daňově-

politické souvislosti problému a z nich vyplývající možnosti koncepčního 

řešení takových výjimek. 

Metodologicky článek vychází z analýzy sekundárních informačních zdrojů, 

rozboru jednotlivých kroků daňové politiky ovlivňujících nebo potenciálně 

ovlivňujících situaci dotčených osob (lodníků) a syntézy faktografie týkající 

se sociálně-ekonomické a právní pozice dotčených osob.  

                                                           
1 OECD. Srovnej odst. 7 komentáře k čl. 1 vzorové smlouvy OECD. OECD, Model Tax 

Convention on Income 

and on Capital 2010 (updated 2010), OECD Publishing. S. C (1)-19. 
2 NAROTZKI, D. (2017). Tax Treaty Models - Past, Present, and a Suggested Future. Akron 

law review, 50(3), 1. Získáno 25. 9 2018, z http://paperity.org/p/81464170/tax-treaty-models-

past-present-and-a-suggested-future 
3 MINISTERSTVO FINANCÍ. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu 

zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku [online]. 21.5.2018. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv. 
4 Viz též PIKETTY, T., & SAEZ, E. (2012). Optimal Labor Income Taxation. Handbook of 

Public Economics, 5, 391-474. Získáno 25. 9 2018, z http://nber.org/papers/w18521 
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2 REZIDENTI A ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAHRANIČÍ 

Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle 

zdržují, mají povinnost odvést daň z příjmů plynoucích ze zdrojů v ČR i příjmů 

ze zahraničí.5  

Příjmy ze zdrojů v zahraničí se rozumí příjmy, které plynou ze zdrojů 

v zahraničí a podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní 

smlouvou, snížené o související výdaje stanovené v zákoně o daních z příjmů. 

Položky snižující základ daně a odčitatelné položky podle zahraničních 

právních předpisů není možné při stanovení základu daně použít. Výdaje, které 

byly vynaloženy na příjmy vyňaté dle mezinárodní smlouvy o vyloučení 

dvojího zdanění, nemohou být daňově uznatelnými6. Proto, aby se zabránilo 

dvojímu zdanění, je obsaženo v zákoně o daních z příjmů ustanovení 

o vyloučení tohoto zdanění. 

Česká republika má uzavřeny smlouvy o vyloučení dvojího zdanění 

s 88 zeměmi světa. Jestliže s některým státem smlouva uzavřena není, 

pak se upravuje vyloučení dle zákona o daních z příjmů pouze v případě příjmů 

ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Fyzickým osobám, které jsou 

rezidenty v ČR, se jako základ daně vykonávané ve státě, s nímž ČR neuzavřela 

smlouvu o vyloučení dvojího zdanění, snížený o daň zaplacenou z tohoto 

příjmu v zahraničí a zvýšený o povinné pojistné dle českých zákonů.7 

Daň, která se zaplatí v zahraničí, se musí prokázat potvrzením zahraničního 

správce daně. V některých případech lze také potvrzení o dani zaplacené 

v zahraničí prokazovat potvrzením plátce příjmů nebo depozitáře o sražení 

daně. V případě, že poplatník tento doklad v době podání daňového přiznání 

v České republice neobdrží, pak uvede v daňovém přiznání pouze 

předpokládanou výši příjmů. Po získání dokladu (a v případě, že je výše příjmů 

jiná než v daňovém přiznání) upraví poplatník výsledek hospodaření 

nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.  

  

                                                           
5 ČESKO. Ustanovení § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
6 Viz též BROOKS, K., & KREVER, R. (2015). The Troubling Role of Tax Treaties. Získáno 

25. 9. 2018, z https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639064 
7 ČESKO. Ustanovení § 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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3 MÍSTO ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, se kterým Česká republika 

uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, které plynou rezidentům 

na území ČR a to od zaměstnavatele, který je rezidentem státu, kde je taková 

činnost vykonávána, nebo od zaměstnavatele, který je rezidentem na území ČR, 

a příjmy ze závislé činnosti pro takového zaměstnavatele jdou přitom k tíži stálé 

provozovny umístěné ve státě, se kterým Česká republika uzavřela smlouvu 

o  zamezení dvojího zdanění. V tom případě se tyto příjmy v České republice 

vyjímají ze zdanění za předpokladu, že uvedené příjmy byly ve státě zdroje 

zdaněny. V případě, že je to pro poplatníka výhodnější, použije se ustanovení, 

podle kterého se může použít pouze ta metoda, která je uvedena ve smlouvě 

o zamezení dvojího zdanění s konkrétní zemí.8 

Zjednodušeně je možno konstatovat, že podle většiny smluv o zamezení 

dvojího zdanění jsou mzdy a platy pobírané z důvodu zaměstnání zdaněny 

primárně v zemi, kde je zaměstnání vykonáváno. Je však třeba respektovat 

znění konkrétní dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.  

Analýzou platných českých smluv bylo zjištěno, že v případě smluv 

s Nizozemským královstvím, Norskem a Spojenými arabskými emiráty je 

příjem plynoucí ze zaměstnání vykonávaného na palubě lodi nebo letadla 

používaných v mezinárodní dopravě zdaňován pouze v zemi rezidence 

zaměstnance, tj. v České republice (viz příloha). Čeští občané zaměstnaní 

v těchto zemích v uvedených profesích jsou povinni podat daňové přiznání 

po skončení kalendářního roku, a to v zákonném termínu. Žádnou z metod 

o vynětí zdanění nepoužijí, neboť jsou povinni zdanit roční hrubou mzdu, 

kterou pobírali v zahraničí, a to podle českého zákona o daních z příjmů. 

To znamená, že základem daně je hrubá mzda navýšená o 34 %, což je jen 

současná metoda stanovení základu daně v ČR.9 Uvedené navýšení představuje 

pro tuzemské zaměstnance výši pojistného sociálního a zdravotního. Přitom 

pojistné za ně hradí jejich zaměstnavatelé v zemi, kde pracují. Dále jsou 

povinni jako poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použít pro přepočet cizí měny 

                                                           
8 RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění, 4. aktualizované a rozš. vyd. Olomouc: Anag, 

2012. 488 s. ISBN: 978-80-7263-724-9. 
9 ČESKO. Ustanovení § 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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jednotný kurz.10 Finanční správa jej každoročně zveřejňuje ve svém 

metodickém pokynu.11 

Z uvedených tří smluv se jako nejvážnější jeví smlouva s Nizozemským 

královstvím, kdy od září 2016 Finanční správa ČR doměřila zpětně od roku 

2013 daň ze závislé činnosti několika stovkám lodníků. Tato výjimka v jedné 

z nejstarších smluv z roku 1974 nebyla totiž všeobecně známá ani správcům 

daně, natož lodníkům. Autoři tohoto článku již v roce 2017 popsali tuto 

problematiku, která se významně dotkla sociálního postavení lodníků a jejich 

rodin.12 

4 LEGISLATIVNÍ NÁVRHY A ZMĚNY ZÁKONA 

O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 

4.1 Poslanecký návrh na změnu zákona 

Poslaneckým návrhem změny zákona o daních z příjmů13 na začátku roku 2018 

měly být zmírněny negativní dopady na lodníky zaměstnané v Nizozemském 

království. Bylo navrženo zrušit navýšení příjmů ze závislé činnosti plynoucí 

ze zdrojů v zahraničí o povinné pojistné, které platí pro příjmy ze závislé 

činnosti v tuzemsku (tzv. superhrubá mzda).14 Zaměstnavatelé v zahraničí 

odvádějí tyto částky pojistného v úrovni zcela odlišné od výše odváděné ČR. 

Česká republika je jedinou zemí na světě, která si stanovila v roce 2008, 

že základem daně je superhrubá mzda. Navíc bylo navrženo, aby pojistné, 

které jim jejich zaměstnavatelé v zahraničí odečítají z hrubé mzdy, základ daně 

v ČR snížilo. Účinnost byla navržena k 1. 1. 2018. 

Vláda k tomuto návrhu vydala negativní stanovisko s tím, že navrhovaná 

změna se nedotýká podstaty problému uvedeného v důvodové zprávě. Samotný 

návrh se dotýká pouze odstranění tzv. superhrubé mzdy, a to jen v případě 

příjmů ze závislé činnosti plynoucích ze zahraničí, a dále otázky daňové 

                                                           
10 ČESKO. Ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
11 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Pokyn GFŘ D-36 Stanovení jednotných kurzů 

za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona. Praha: GFŘ, 2018. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR-D-36.pdf 
12 LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění. Acta 

Sting, Brno, vydáno elektronicky on line: Akademie Sting, Brno-Jundrov, 2018, roč. 2017, č. 4, 

s. 21-34. ISSN 1805-6873. 
13 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČR. Tisk 80 – změna zákona o daních 

z příjmů. Praha: PSP, 2018. 
14 ČESKO. Ustanovení § 6 odst. 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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odčitatelnosti povinného pojistného od dílčího základu daně z příjmů ze závislé 

činnosti vykonávané v zahraničí, avšak pouze v situaci, kdy poplatníkovi plyne 

příjem ze závislé činnosti vykonávané ve státě, s nímž Česká republika uzavřela 

smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a tyto příjmy podle této smlouvy 

podléhají zdanění ve státě, kde má zaměstnanec bydliště. Podle názoru vlády je 

odstranění tzv. superhrubé mzdy, a to jen v případě příjmů ze závislé činnosti 

plynoucích ze zahraničí, samo o sobě neodůvodněně diskriminační ve vztahu 

k ostatním daňovým rezidentům. 

Vláda současně upozorňuje, že odstranění této tzv. superhrubé mzdy z výpočtu 

dílčího základu daně z celého zákona o daních z příjmů (jak ve vztahu 

k příjmům plynoucím ze zdrojů v zahraničí, tak plynoucím ze zdrojů na území 

České republiky) je součástí Ministerstvem financí předloženého návrhu 

zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019 

(viz kap. 3.2). V této souvislosti se vláda domnívá, že v části týkající 

se odstranění tzv. superhrubé mzdy je navrhovaná novela bezpředmětná, 

přičemž současně není důvod, aby tak bylo činěno jen ve vztahu k příjmům 

ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí. 

Poslanecký návrh byl upraven prostřednictvím pozměňovacího návrhu 

v Rozpočtovém výboru dne 6. 6. 2018 tak, že se základ daně příjmů ze zdrojů 

v zahraničí stanoví jako součet hrubé mzdy a pojistného odvedeného 

zaměstnavatelem v zahraničí. Např. pro Nizozemské království to je 18 % 

hrubé mzdy15. Účinnost je posunuta z důvodu zamezení retroaktivity 

až na 1. 1. 2019. Tento důvod se však jeví jako irelevantní, když bude návrh 

změny zákona přijat v roce 2018. Daňové přiznání se podává až v roce 2019. 

Poslanecká sněmovna projednala návrh změny zákona o daních z příjmů na své 

schůzi 12. 9. 2018 a novelu poslala do Senátu. Horní komora Parlamentu 

ČR návrh zamítla, ale Poslanecká sněmovna veto Senátu přehlasovala. 

V následující tabulce je porovnána výše odváděné daně v ČR lodníky 

zaměstnanými v Holandsku v současné době a po novele od 1. 1. 2019. Rozdíl 

mezi současnou výší daně a po novele zákona o daních z příjmů není nijak 

významná. Těmto zaměstnancům a jejich rodinám uvedená právní úprava 

v jejich sociální situaci příliš nepomůže. 

                                                           
15 NIZOZEMÍ. Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 

november 2017, 2017-0000175287, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en 

volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag 

kinderopvangtoeslag voor 2018. Dostupné z: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-

2017-66804.html 



ACTA STING 

42 

Tabulka 1: Zdanění mezd zaměstnanců s různou výší příjmů ze zdrojů 

v zahraničí 

Hrubá mzda za měsíc 

v eurech 

1 550 2 000 2 500 3 000 

Hrubá mzda za rok 

v eurech 

18 600 24 000 30 000 36 000 

Hrubá mzda za rok 

v Kč (26 Kč/euro) 

483 600 624 000 780 000 936 000 

Superhrubá mzda 

současná (HM navýšená 

o 34 %) 

648 024 836 160 1 045 200 1 254 240 

Daň 15 %/rok současná 97 204 125 424 156 780 188 136 

Superhrubá mzda 

po novele (HM 

navýšená o 18 %) 

570 648 736 320 920 400 1 104 480 

Daň 15 %/rok po novele 85 597 110 448 138 060 165 672 

Rozdíl mezi daní 

současnou a po 

novele/rok 

-11 606 -14 976 -18 720 -22 464 

Zdroj: vlastní zpracování  

4.2 Návrh vlády na změnu zákona o daních z příjmů 

Ministerstvo financí připravilo na začátku roku 2018 rozsáhlou novelu zákona 

o daních z příjmů.16 V ní chtělo zrušit superhrubou mzdu. Základem daně 

se měla stát hrubá mzda se sazbou 19 %, resp. 23 % v případě příjmů vyšších 

než čtyřnásobek průměrné mzdy. V případě příjmů ze zdrojů v zahraničí byla 

připuštěna ještě varianta 15procentní sazby, avšak bez možnosti uplatnit slevy 

na dani, např. na poplatníka, manželku, děti. 

Nezdanitelné částky jako např. úroky z hypoték, penzijní připojištění, životní 

pojištění by bylo možné odečíst z hrubé mzdy za rok v daňovém přiznání, a to 

v případě uplatnění 15procentní i 19procentní sazby daně z příjmů. 

V následující tabulce jsou uvedeny příklady zdanění mezd ze zdrojů 

v zahraničí, pokud ve zcela výjimečných případech dle smluv o zamezení 

dvojího zdanění musí být daně odváděny v ČR. 

Z vyhodnocení obou variant vyplývá, že varianta II s 15procentní sazbou 

bez možnosti uplatnit slevy na dani je spíše výhodnější pro vyšší příjmy 

nad 2500 Eur, což jsou příjmy lodníků spíše ojediněle. 

  

                                                           
16 MINISTERSTVO FINANCÍ. Návrh změny zákona o daních z příjmů – interní materiál 

z vnějšího připomínkového řízení. Praha: MF, 2018. 
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Tabulka 2: Zdanění mezd zaměstnanců v ČR s různou výší příjmů ze zdrojů 

v zahraničí 

Hrubá mzda za měsíc 

v eurech 

1 550 2 000 2 500 3 000 

Hrubá mzda za rok 

v eurech 

18 600 24 000 30 000 36 000 

Hrubá mzda za rok 

v Kč (26 Kč/euro) 

483 600 624 000 780 000 936 000 

I. varianta MF 
    

Daň se sazbou 19 % 91 884 118 560 148 200 177 840 

Sleva na poplatníka 24 840 24 840 24 840 24 840 

Daň po slevě 67 044 93 720 123 360 153 000 

Mzda po zdanění v Kč 416 556 530 280 656 640 783 000 

II. varianta MF     

(bez uplatnění slevy 

na poplatníka) 

    

Daň se sazbou 15 % 72 540 93 600 117 000 140 400 

Mzda po zdanění v Kč 411 060 530 400 663 000 795 600 

Zdroj: vlastní zpracování na základě změny ZDP připravené MF, 2018 

Návrh změny zákona o daních z příjmů připravený ministerstvem financí nebyl 

po projednání ve vládě na jaře 2018 dosud zaslán do dalšího legislativního 

procesu. 

5 VÝSLEDKY 

Z 88 smluv o zamezení dvojího zdanění obsahují jen tři smlouvy výjimku 

pro vybrané profese o zdaňování mezd ze zdrojů v zahraničí v České republice. 

Zcela zásadně se však problematika dotýká jen jediné smlouvy, a to 

s Nizozemským královstvím.17  

Výsledky snahy ministerstva financí od září 2016, které si je vědomo tíživé 

situace českých lodníků zaměstnaných v této zemi, jsou však doposud 

nepatrné.18 Byly pouze nevýznamně zmírněny podmínky pro prominutí 

                                                           
17 ČESKO. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským 

královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daně z příjmu 

a z majetku. 1974. 
18 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Informace ke zdanění příjmů fyzických osob 

vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě. 

Praha: GFŘ, 2016. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-

prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/zdaneni-prijmu-fo-vykonavajicich-zamestn-

7538 
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příslušenství daně.19 Poslanecký návrh změny zákona o daních z příjmů může 

situaci částečně řešit, a to až v roce 2020, kdy budou podávána daňová přiznání 

poprvé. Návrh ministerstva financí, pokud bude v uvedené podobě (kap. 3.2) 

zaslán do Poslanecké sněmovny, je zcela nevyhovující. Lodníci pobírají 

v Nizozemsku většinou minimální či velmi nízkou mzdu, která je v této zemi 

zdaňována jen 8,5procentní sazbou. Jediným řešením této bezvýchodné situace 

je změna smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemským královstvím, 

jak o to žádal vládu Rozpočtový výbor svým usnesením z 30. 8. 2017. K tomu 

je však nezbytná politická vůle. 

6 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Je zjevné, že zdanění příjmů umí být velice zapeklité, a to zejména v případě 

obyčejných lidí, kteří nemají prostředky a poradce na to, jak se s daňovou 

povinností výhodně vypořádat a pro něž disproporce při výměře a výběru daně 

znamenají riziko zásadních existenčních obtíží. Samozřejmě, že při podrobném 

rozboru problému, který jsme provedli, se dá najít technicky správné řešení 

a také příčiny stávajícího stavu, avšak takovouto analýzu lze provést 

na odborné úrovni a ex post. Je tedy zjevné, že nebylo v moci dotčených osob 

věc řešit vlastními silami, respektive předpokládat při výkonu profese, jak daná 

věc dopadne.  

V představeném případě vznikl problém tím, že práce na palubě lodí spadá 

do specifického režimu zdanění na základě dávno uzavřené smlouvy, přepočet 

výdělku ze zahraničí na českou měnu znamená odlišnou kategorii příjmů (co je 

v Nizozemí příjem nízký nebo dokonce minimální, je po přepočtu na českou 

korunu příjem vyšší) a specifickým způsobem zdanění příjmů v České 

republice, doplněným poměrně vysokou sazbou zdravotního a sociálního 

pojištění, kde byla snaha v historii toto promítnout do institutu tzv. superhrubé 

mzdy, o jehož zrušení se nyní nově uvažuje. Ve výsledku se tedy jejich výdělek 

přepočte kurzem a ještě zvýší o třetinu, z této částky pak mají zaplatit českou 

daň z příjmu. Výsledkem je podstatně vyšší daňová povinnost, než očekávali, 

a i než odpovídá kategorii příjmu, který v Nizozemí měli, rozdíl přitom musejí 

doplatit z osobních příjmů.  

  

                                                           
19 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Informace k možnosti žádat o prominutí 

příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů 

provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemí. Praha: GFŘ, 2017. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

45 

Zdanění příjmů primárně v „zemi původu“ eliminuje jak kurzové riziko, 

tak i problém s aplikací českých daňových předpisů na zahraniční výdělek 

a vliv českého unikátu, tj. superhrubé mzdy, na zdanění příjmů ze závislé 

činnosti. Z toho důvodu je optimální, pokud výsledkem aplikace smluv 

a právních předpisů na zdanění příjmů je právě tato praxe. Bohužel 

však ustanovení mezinárodní smlouvy s Nizozemskem aplikaci tohoto principu 

brání. 

Poněkud absurdní je rovněž to, že popisovaný stav nastává mezi dvěma 

členskými zeměmi Evropské Unie, kdy na jedné straně je vyvíjeno velké úsilí 

zbytečně nekomplikovat volný pohyb osob, na druhé straně dvoustranně 

dohodnuté režimy zdanění přinášejí takovéto překvapující výsledky.  

Pokud není ochota změnit danou mezinárodní smlouvu s Nizozemím tak, 

aby i příjem ze zaměstnání na palubě lodi nebo letadla byl zdaněn podle 

tamějších předpisů (což je nejlepší řešení), pak z hlediska daňové spravedlnosti 

je zjevné, že významně vyšší zdanění příjmů podle českých zákonů je 

pro lodníky příliš tvrdé, a to i ve srovnání s dalšími profesemi, např. v dopravě. 

Je jasné, že české úřady argumentují srovnáním s českým daňovým 

poplatníkem ve smyslu toho, že zdanění všech rezidentů se musí řídit stejnými 

principy. Problém je ovšem v tom, že zde není stejný daňový základ, konec 

konců nizozemskému daňovém základu, tedy hrubé mzdě z hlediska logiky 

trhu práce odpovídá česká hrubá, nikoli superhrubá mzda, která navzdory 

politické snaze se nestala předmětem mzdových vyjednávání ani inzerátů 

na trhu práce. Tudíž minimálně by mělo být na místě aplikovat na zdanění 

lodníků daňový základ ve výši hrubé mzdy, nikoli superhrubé (jak konec konců 

zněl jeden z popsaných návrhů).  

Tím by se alespoň kompenzoval specifický český režim zdanění pracovních 

příjmů, který navíc v době uzavření smlouvy (1974) vůbec neexistoval a tudíž 

její autoři nemohli domýšlet dopady dohodnutých výjimek v tomto směru.  

Pominout nelze ani sociální a psychologické dopady celého procesu, kdy 

dokládáme, že celá věc se táhne řadu let, podléhá i politickému cyklu 

a možnosti projednat dané návrhy v parlamentu, což sice věcnou logiku 

problému nijak nemění, ale neprojednáním nebo vázáním řešení na další 

legislativní změny se možná řešení dále komplikují nebo dokonce blokují. 

Případ lodníků v Nizozemsku tak ukazuje nepružnost české daňové politiky 

při řešení konkrétních problémů skupiny občanů s pracovními příjmy. 

V odborné rovině lze nalézt a doporučit řešení přijatelné z hlediska daňové 

spravedlnosti i sociálně, ale jeho legislativní aplikace je krajně obtížná. 
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Příloha A: Seznam smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, 

resp. z příjmu a z majetku platný k 21. 5. 2018 

 

Sbírka zákonů

(event. Sbírka 

mezinárodních 

smluv)

sídlo 

zaměstna

vatele

bydliště zaměstnance

1 Albánie 10.9.1996 270/1996 Sb. č. 12/96 ANO NE

2 Arménie 15.7.2009 86/2009 Sb.m.s. ANO NE

3 Austrálie 27.11.1995 5/1996 Sb. č. 2/96 ANO NE

4 Ázerbájdžán 16.6.2006 74/2006 Sb.m.s. č. 1/2/2007 ANO NE

5 Bahrajn 10.4.2012 59/2012 Sb.m.s. ANO NE

6 Barbados 6.6.2012 69/2012 Sb.m.s. ANO NE

Sdělení č. 127/2003 Sb.m.s. ANO NE

Protokol č. 17/2015 Sb.m.s. ANO NE

redakční oprava část.74/1998 Sb.
ANO NE

Protokol č. 99/2011 Sb.m.s. ANO NE

9
Bosna a 

Hercegovina
12.5.2010 58/2010 Sb. m.s.

ANO NE

10 Brazílie 14.11.1990 200/1991 Sb. ANO NE

11 Bulharsko 2.7.1999 203/1999 Sb. ANO NE

12 Čína 4.5.2011 65/2011 Sb.m.s. č. 05/2011 ANO NE

13 Dánsko 17.12.2012 14/2013 Sb.m.s. č. 03/2013 ANO NE

14 Egypt 4.10.1995 283/1995 Sb. č. 1/96 ANO NE

15 Estonsko 26.5.1995 184/1995 Sb. č. 12/2/95, č. 3/2014
redakční oprava č.17/2004 

Sb.m.s. ANO NE

16 Etiopie 30.5.2008 54/2008 Sb.m.s. ANO NE

17 Filipíny 23.9.2003 132/2003 Sb.m.s. č. 11/2004
ANO NE

18 Finsko 12.12.1995 43/1996 Sb. č. 2/98, č. 1/2005 ANO NE

19 Francie 1.7.2005 79/2005 Sb.m.s.
č. 12/1/2005,                 

č. 11-12/2006 ANO NE

20 Gruzie 4.5.2007 40/2007 Sb.m.s. č. 8-9/2007, č. 3/2010 ANO NE

21 Hongkong 24.1.2012 49/2012 Sb.m.s. č. 4/2012 ANO NE

22 Chile 21.12.2016 5/2017 Sb.m.s. Sdělení č. 71/2017 Sb.m.s. ANO NE

23 Chorvatsko 28.12.1999 42/2000 Sb.m.s. č. 6/2000, č. 3/2001 Protokol č. 82/2012 Sb.m.s. ANO NE

24 Indie 27.9.1999 301/1999 Sb. č. 7/8/2000 ANO NE

25 Indonésie 26.1.1996 67/1996 Sb. č. 4-5/99, č. 4/2010 ANO NE

26 Írán 4.8.2016 47/2016 Sb.m.s. ANO NE

27 Irsko 21.4.1996 163/1996 Sb.
č. 5/98, č. 4/2009,         

č. 2/2012 ANO NE

28 Island 28.12.2000 11/2001 Sb.m.s. ANO NE

29 Itálie 26.6.1984 17/1985 Sb.

č. 4-5/87, č. 12/97, č. 4-

5/99, č. 1/1/2003,         

č. 6/2010 ANO NE

30 Izrael 23.12.1994 21/1995 Sb. č. 1/95, č. 4/95 ANO NE

31 Japonsko 25.11.1978 46/1979 Sb.
č. 5/80, č. 3/2012,         

č. 4/2014 ANO NE

32

JAR 

(Jihoafrická 

republika)

3.12.1997 7/1998 Sb. č. 3/99

ANO NE

33 Jordánsko 7.11.2007 88/2007 Sb.m.s. ANO NE

34 Kanada 28.5.2002 83/2002 Sb.m.s. č. 11-12/2002 ANO NE

35 Kazachstán 29.10.1999 3/2000 Sb.m.s. č. 4-5/2000, č. 4/2009 Protokol č. 43/2016 Sb. m. s. ANO NE

36
Korejská 

republika
3.3.1995 124/1995 Sb. č. 10/95

ANO NE

37

KLDR 

(Korejská 

lidově 

demokratická 

republika)

7.12.2005 3/2006 Sb.m.s.

ANO NE

38 Kolumbie 6.5.2015 39/2015 Sb.m.s. č. 5/2016 ANO NE

39 Kuvajt 3.3.2004 48/2004 Sb.m.s. ANO NE

40 Kypr 26.11.2009 120/2009 Sb.m.s. č. 4/2010
ANO NE

41 Libanon 24.1.2000 30/2000 Sb.m.s. ANO NE

42
Lichtenštejnsk

o
 22.12.2015 8/2016 Sb.m.s.

ANO NE

43 Litva 8.8.1995 230/1995 Sb. č. 12/2/95, č. 12/97 ANO NE

44 Lotyšsko 22.5.1995 170/1995 Sb. č. 9/95, č. 5/96 ANO NE

45 Lucembursko 31.7.2014 51/2014 Sb.m.s. ANO NE

46 Maďarsko 27.12.1994 22/1995 Sb. č. 1/95 ANO NE

47 Makedonie 17.6.2002 88/2002 Sb.m.s. č. 9-10/2002 ANO NE

48 Malajsie 9.3.1998 71/1998 Sb. č. 4-5/99 ANO NE

49 Malta 6.6.1997 164/1997 Sb. č. 11/97 ANO NE

50 Maroko 18.7.2006 83/2006 Sb.m.s. č. 1/2/2007 ANO NE

Belgie 24.7.2000 95/2000 Sb.m.s.
č. 4/2001, č. 9-10/2003, 

č. 6-7/2007, č. 4/2015

Bělorusko 15.1.1998 31/1998 Sb. č. 5/98, č. 11/988

Daně z příjmů ze ZČ

PoznámkaSmluvní stát
Platnost 

ode dne

Vydáno ve Finančním 

zpravodaji
Pořadí
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Zdroj: Ministerstvo financí. Přehled platných smluv [online]. 21.5.2018 [cit. 2018-09-05]. 

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv 

Sbírka zákonů

(event. Sbírka 

mezinárodních 

smluv)

sídlo 

zaměstna

vatele

bydliště zaměstnance

51 Mexiko 27.12.2002 7/2003 Sb.m.s. č. 2-3/2004, č. 8-9/2007
ANO NE

52 Moldávie 26.4.2000 88/2000 Sb.m.s. Protokol č. 97/2005 Sb.m.s. ANO NE

53 Mongolsko 22.6.1998 18/1999 Sb. č. 2/99 ANO NE

54 Německo 17.11.1983 18/1984 Sb. č. 3-4/84 ANO NE

55 Nigérie 2.12.1990 339/1991 Sb. redakční oprava č. 371/1999 Sb. ANO NE

č. 5/80, č. 9/97, č. 1/98 Protokol č. 112/1997 Sb.

č. 7-8/99 Protokol č. 58/2013 Sb. m.s.

57 Norsko 9.9.2005 121/2005 Sb.m.s. č. 12/1/2005 ANO

čl. 20 bod 5b - 

zaměstnání na palubě 

lodi nebo letadla, 

pokud není 

zaměstnavatel 

rezidentem země, kde 

je činnost na moři 

vykonávána a to po 

dobu max. 30 dnů za 

12 měsíců

58 Nový Zéland 29.8.2008 75/2008 Sb.m.s. č. 4/2009 ANO NE

59 Pákistán 30.10.2015 58/2015 Sb.m.s. ANO NE

60 Panama 25.2.2013 91/2013 Sb.m.s. ANO NE

61 Polsko 11.6.2012 102/2012 Sb.m.s. č. 03/2013 ANO NE

62 Portugalsko 1.10.1997 275/1997 Sb. č. 3/99 ANO NE

redakční oprava č.39/2007 

Sb.m.s., ANO NE

Protokol č. 100/2012 Sb.m.s. ANO NE

64 Rumunsko 10.8.1994 180/1994 Sb. č. 12-1/94 ANO NE

65 Rusko 18.7.1997 278/1997 Sb. č. 12/98, č. 1/2/99 Protokol č. 56/2009 Sb.m.s. ANO NE

66 Řecko 23.5.1989 98/1989 Sb. č. 11-12/89 ANO NE

67
Saúdská 

Arábie
1.5.2013 42/2013 Sb.m.s. č. 2/2014 ANO NE

68

SAE (Spojené 

arabské 

emiráty)

9.8.1997 276/1997 Sb. Sdělení č. 122/2004 Sb.m.s.

ANO

čl. 15 bod 3 - 

zaměstnání na lodi, 

člunu či letadle v 

rámci mezinárodní 

dopravy

69 Singapur 21.8.1998 224/1998 Sb. č. 1/2/99 Protokol č. 64/2014 Sb.m.s. ANO NE

70 Slovensko 14.7.2003 100/2003 Sb.m.s. č. 7-8/2003, č. 3/2014
ANO NE

71 Slovinsko 28.4.1998 214/1998 Sb. č. 10/98 ANO NE

72
Srbsko a 

Černá Hora
27.6.2005 88/2005 Sb.m.s.

č. 10/1/2005, č. 8-

9/2007, č. 1-2/2009, č. 

6/2017

Protokol č. 26/2011 Sb.m.s.

ANO NE

73 Srí Lanka 19.6.1979 132/1979 Sb. č. 5/80 ANO NE

74 Sýrie 12.11.2009 115/2009 Sb.m.s. .
ANO NE

75 Španělsko 5.6.1981 23/1982 Sb. č. 3/82 ANO NE

76 Švédsko 8.10.1980 9/1981 Sb. č. 1/81, č. 2/98 ANO NE

redakční oprava část. 5/1997 Sb.,
ANO NE

Protokol č. 99/2013 Sb.m.s. ANO NE

78 Tádžikistán 19.10.2007 89/2007 Sb.m.s. ANO NE

79 Thajsko 14.8.1995 229/1995 Sb. č. 1/98 ANO NE

80 Tunis 25.10.1991 419/1992 Sb. č. 10/95 ANO NE

81 Turecko 16.12.2003 19/2004 Sb.m.s. č. 4-5/2004 ANO NE

82 Turkmenistán 27.3.2018 23/2018 Sb.m.s. ANO NE

83 Ukrajina 20.4.1999 103/1999 Sb. č. 3/2000* Protokol č. 12/2016 Sb.m.s. ANO NE

84 USA 23.12.1993 32/1994 Sb. č. 11/94, č. 3/96 redakční oprava č. 370/1999 Sb. ANO NE

85 Uzbekistán 15.1.2001 28/2001 Sb.m.s. č. 6/2001 Protokol č. 92/2012 Sb.m.s. ANO NE

86 Velká Británie 20.12.1991 89/1992 Sb. č. 6/92, č. 12/96
redakční oprava část. 37/1992 

Sb. ANO NE

87 Venezuela 12.11.1997 6/1998 Sb. č. 4-5/99 ANO NE

88 Vietnam 3.2.1998 108/1998 Sb. č. 6/98 ANO NE

Daně z příjmů ze ZČ

Pořadí Smluvní stát
Platnost 

ode dne

Vydáno ve Finančním 

zpravodaji
Poznámka

281/1996 Sb. č. 12/96, č. 4/2/2005

Nizozemí 5.11.1974 138/1974 Sb.

Rakousko 22.3.2007 31/2007 Sb.m.s.

56

77

63

ANO

čl. 16 bod 3 - 

zaměstnání na palubě 

lodi nebo letadla

č. 6-7/2007

Švýcarsko 23.10.1996
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THE PROSPECTS OF THE APPROACHING OF THE 

COSTS FOR ACCOUNTING AND TAX PURPOSES IN 

BELARUSIAN PRACTICE 

 

Irina Lukyanova, Anastasiya Piakarskaya 

 

Abstract: The article is devoted to studying the main issues of the approaching 

of the costs for accounting and taxation in Belarusian legislation. The authors 

analyse Belarusian and foreign experience of administration of corporate 

income tax, the problems of application of amortisation and depreciation rules 

by Belarusian companies, the concept of economically justified costs, main 

steps undertaken by the government towards implementation of IFRS. As the 

result of carried out research the main directions of the modernisation of tax 

and accounting legislation in the Republic of Belarus are proposed. Their 

implementation is supposed to reduce the administration costs of government 

as well as tax compliance costs of business. During were used the research 

empirical methods such as comparison and measurement. 

 

Keywords: corporate income tax, taxation, the Republic of Belarus, tax base, 

tax accounting, costs, taxable income, economically justified costs. 

 

JEL classifications: H25 

1 INTRODUCTION 

The financial crisis, which had a significant impact on the state of most of the 

world's economies, has led to aggravation of interregional and cross-country 

competition for investment resources. 

Governments are making efforts to create attractive conditions for the 

placement of the capital of both national and international investors 

in the country. 

The corporate income tax is one of the main indicators that determine the real 

profitability of investments. At the same time, potential investors are interested 

not in the marginal tax rate, but in its effective value, which takes into account 

the specifics of applying these or those normatively fixed rates as well as the 

specifics of determining the basis for calculating income taxes, which in turn 

directly depends on the normatively established requirements and restrictions 

on costs. 
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As a rule, in the vast majority of legislations, the calculation of profits for 

taxation is a rather complex algorithm, which requires taking into account 

a large number of conditions, rules and circumstances. Therefore, the effective 

tax rate is one of the qualitative characteristics of the country's tax system, 

analyzed in the Doing Business rating. 

The development of the legislation of Belarus in the field of formation of the 

most objective and fair indicator of the tax base for corporate income tax is 

continuous throughout the passage of the first law, directly devoted to the 

income tax, which entered into force on January 1, 1992, before adjusting the 

tax legislation as part of the amendments of the Tax Code of the Republic of 

Belarus. Similarly, the legislation of other countries is supplemented by new 

conditions and peculiarities of determining the taxable base for income tax. 

Much attention in recent years has been paid to the economic justification of 

estimates of revenues and expenditures for the purpose of determining the tax 

base. Thin capitalization rules are actively used in the presence of affiliation 

and interdependence of suppliers and beneficiaries of goods, works and 

services. The approaches to determine the fair value of assets and liabilities 

which leave its imprint on the specifics of calculating taxes are being created. 

The concerns of assessing the specifics of the composition of costs for tax 

purposes, as well as their differences for accounting and taxation purposes, are 

the subject of this study. 

2 MAIN BODY OF TEXT 

2.1 The main issues of the approaching of the costs for accounting 

and tax purposes in Belarusian legislation 

The analysis of the current practice of determining the tax base in the Republic 

of Belarus as well as the legislation of neighboring countries highlighted the 

following issues of optimizing the tax base for calculating tax: 

1) Questions of optimization of expenses for taxation purposes, including 

setting the choice of the period of expenditure reflection, modernizing costs 

(depreciation), if there is a significant deviation in the timing of the acquisition 

of the asset and attributing it to costs (indexation of depreciation); questions of 

estimating costs for marketability, features in relation to goods, works 

(services) purchased from affiliated (interdependent) persons, the definition 

of public-normal costs and the restriction of inclusion in the composition of 
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expenditures for the purpose the calculation of corporate income tax 

unreasonable deviations from such costs. 

Analysis of theoretical literature, tax legislation as well as taxation practice in 

Belarus and selected foreign countries in the framework of research on the 

optimization of the tax base in the context of convergence of tax and accounting 

taking into account the prospects for applying IFRS, the prospects for the 

amortization policy of economic entities, as well as the cost structure for the 

purposes of calculating CIT made it possible to draw some conclusions and 

proposals. 

The issues of cost evaluation from the point of view of market from a formal 

point of view are solved within the framework of the institute of "thin 

capitalization", as well as transfer pricing. Belarusian tax legislation does not 

contain the definition of the concept of “thin capitalization”. However, as the 

matter of fact, the restriction when referring to borrowing costs and a particular 

type of service complies with the general rules widely used in international 

practice. In the most general form, we can say that the rules of “thin 

capitalization” are aimed at combating tax abuses in the form of hidden 

distribution of dividends under the guise of paying interest on loan obligations 

between affiliates without paying corporate income tax. 

The experience of different countries in this area varies. However, at the 

international level, economists are trying to find a common solution to the 

problem. In 1972, Canada began the fight against thin capitalization, then, 15 

years later, it was Australia, and 17 years later the USA. The EU countries 

adopted the relevant standards in the 1990s,while Russia did it in 2002, Belarus 

in 2012. 

Some international organizations, such as the OECD and the IMF, have 

developed review documents of a recommendatory, rather than regulatory 

nature on this issue: “Thin Capitalization Legislation. A Background Paper for 

Country Tax Administrations / Fine Capitalization Legislation. The main 

document for tax administrations” (OECD, 2012); J. Blouin, H. Huizinga, 

L. Laeven, G. Nicodeme. “Thin Capitalization Rules and Multinational Firm 

Capital Structure / Thin Capitalization Rules and the Capital Structure of 

Multinational Corporations” (IMF, 2014). They set out two main approaches 

used in various countries to combat thin capitalization. First, it determines the 

maximum amount of interest that can reduce the tax base (for example, twice 

the value of the principal debt) for the entire group of companies (China). 

Secondly, one of the two methods (arm's length principle or the method of 
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coefficients) determines the maximum amount of debt on which interest can 

accrue. Using the arm’s length principle, it is determined if the borrower is 

independent of the loan, or if he himself decides to borrow, or whether funds 

are redistributed within a transnational corporation, etc. The coefficients 

method determines: debt / capital ratio, interest / operating profit ratio (or 

revenue) debt / assets ratio. When using this method, restrictions on thin 

capitalization are applied automatically. 

According to the IMF, 27 of the 54 countries applied explicit restrictions on the 

thin capitalization, (17 – automatically, and 10 — based on the arm's length 

rule). 

In Belarus, the view on thin capitalization is set in Art. 131-1 of the Tax Code. 

If the actual relationship between the lender and the borrower is far from market 

in nature (due to the interrelated nature and (or) the lender’s participation in the 

UV borrower), the interest paid by the borrower that exceeds the established 

standard is not recognized as an expense, but refers to financial results. 

In art. 131-1 of the Tax Code (edition of 2012) the situation when a foreign 

organization acts as a creditor is the only situation initially considered. From 

2016 it can be a Belarusian enterprise. Moreover, the magnitude of the 

coefficients for them is different: for a foreign legal entity the amount of debt 

of a Belarusian organization attributable to costs may exceed its participation 

in its statutory fund three times, for a Belarusian legal entity only 1:1. 

In addition, since 2015, the types of controlled debt have been expanded. Along 

with loans, now it includes management, consulting, marketing, information 

and other services that can easily be used to redistribute funds within 

interrelated organizations. 

We believe that in order to develop tax legislation in the field of thin 

capitalization, there is a need to accumulate practice and generate statistics 

regarding the differences in the cost part for financial and tax accounting 

purposes. Only in this case is it possible to determine the extent to which the 

existing mechanisms correspond to the fulfillment of the goals of thin 

capitalization. 

The expansion of thin capitalization rules to dependent Belarusian enterprises 

raises certain questions. We believe that such rules regarding Belarusian 

enterprises should be coordinated with the taxation regimes used by recipients, 

which are different from the general ones, when enterprises, recipients of 

interest and revenues from services rendered do not pay income tax. Otherwise, 
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there are the signs of double taxation, since income is subject to CIT from the 

enterprise receiving income and is not incurred for costs, which corresponds to 

the actual taxation of the enterprise receiving the services. 

The application of the notion of economically justified costs by the neighboring 

countries shows complex enforcement picture, since the application of value 

judgments and the absence of clear rules makes the administration of the profit 

tax more complicated. 

In our opinion, under the current circumstances, it is more justified to expand 

the list of costs that are prohibited or restricted to be allocated to expenses for 

the purposes of calculating taxable income. 

2) The problem of formation of the structure and composition of costs for tax 

purposes in order to maximize their compliance with the concept of economic 

soundness requires a special development of depreciation policy for tax 

purposes. In our opinion it should be as close as possible to the accounting rules. 

In this context, in the current time the most topical issues include indexation of 

depreciation expenses in connection with inflation, the availability of 

qualitative models of accelerated depreciation, as well as the application of 

benefits associated with the commissioning of investment facilities that will 

subsequently depreciate their value. 

With the fall in the rates of production and sales of Belarusian enterprises in 

recent years, there has been an underutilization of both small and large 

enterprises, which has affected the level of capacity utilization. On the other 

hand, financial difficulties and underinvestment of fixed capital are reflected in 

the fact that a substantial part (about 40 %) of the production capacity in 

Belarus (see Table 1) is outdated technologically and physically and cannot 

produce competitive products consumed by the market. 
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Table 1: Fixed assets of Belarusian enterprises in 2012-2017 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

The initial value of 

fixed assets, 

billion rubles 

(after 2016 – 

million rubles) 

1198019 1469141 1648586 1874917 205 627 223 532 

The proportion of 

accumulated 

depreciation in the 

initial value of 

fixed assets,% 

41.4 41.6 41.6 40.8 41.0 42.0 

Source: Belarusian National Statistical Committee (1) [3]. 

As a result, there are two opposite problems for Belarusian enterprises: 

 the need to update fixed assets for the transition to an innovative model 

of economic development, aimed at updating all economic and 

production relations; 

 the need to decommission unnecessary equipment, the adjustment 

of depreciation of fixed assets that have not been not fully exploited and 

their implementation. 

Nowadays Belarusian tax legislation contains certain provisions aiming at the 

stimulation of innovation activity (for instance, depreciation bonus, 

depreciation deduction, etc.). The main task of such incentives is to ensure 

commissioning of the facilities as soon as possible. Unfortunately, the current 

benefits do not fulfill the task of increasing the innovation component in the 

structure of fixed assets. 

World experience shows that an increase in the investment activity of 

entrepreneurs can be achieved by increasing the share of depreciation in 

financing investments in fixed assets. This is achieved mainly through a policy 

of accelerated depreciation. Using this method of stimulating investment 

activity allows the state to increase investment in the most progressive 

industries, accelerate economic development, make it more efficient, and, 

ultimately, increase tax revenues and at the same time recoup budget losses 

from income tax revenue reductions. At the same time, the great advantage of 

depreciation over other forms of economic incentives is that when it is 

exempted from taxation, the economy, and, accordingly, the state, receive 

financial resources for investments, many times exceeding the “loss” of the 

budget in the form of income tax. 
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In particular, in the Belarusian tax system, with the current tax rate of 18 %, 

every ruble lost by the government should provide additional 4.55 rubles of 

investments in taxpayers’ fixed assets. 

We believe that the abolition of the investment deduction with the simultaneous 

cancellation of the regulation of the use of accelerated depreciation methods 

will make it possible to use the possibilities of the depreciation policy more 

effectively when calculating the income tax. 

In our opinion, the norms of the Instruction on the procedure for calculating the 

depreciation of fixed assets and intangible assets № 37/18/6 took into account 

the provisions of IFRS. They allowed to unify and bring together the accounting 

and tax accounting for depreciation. By fixing the depreciation rates allowed 

by Instruction № 37/18/6 in the accounting policy, you can speed up and slow 

down the depreciation process. Certain Government resolutions in the Republic 

of Belarus concern the cases and conditions when organizations are entitled to 

make decisions on non-depreciation. So, from January 1 to December 31, 2016, 

organizations could have decided on non-depreciation in accordance with the 

Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus № 110 dated 

February 09, 2016. 

In the Republic of Belarus, at high inflation rates, during certain periods 

reaching hyperinflation, the problems of revaluation are generally resolved in 

such a way that it is possible to revalue fixed assets without participating of its 

results in taxation at the time of and with participation in expenses in the form 

of depreciation. Legislation allows three options for carrying out revaluations, 

including special indices, revaluation at currency value and revaluation using 

the method of determining the market price. The analysis showed that the 

coefficients of change in the cost of groups of fixed assets in the Republic of 

Belarus in 2012-2017 do not fully correspond to the price and tariff indices and 

do not fully reflect the main trends in the country's economy, as well as the real 

change in the value of fixed assets. 
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Table 2: Indexes of prices and tariffs in Belarus in 2012-2017 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumer price index 121.8 116.5 116.2 112.0 110.6 104.6 

Industrial Producers 

Price Index 
121.4 110.4 112.6 117.0 108.9 111.2 

Producers price index 

for sold agricultural 

products 

126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 126.8 

Freight Tariff Index 143.0 115.2 105.3 120.2 105.3 106.5 

Tariff indices for 

communication services 

for legal entities and 

individual entrepreneurs 

131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 131.2 

Source: Belarusian National Statistical Committee (2) [4]. 

In recent years, in most cases, the coefficients of the change in the value of the 

groups of fixed assets exceed the price and tariff indices. The use of the index 

method of revaluation by business entities leads to unreasonably inflate the 

value of fixed assets, and accordingly to an overestimation of the amount of 

depreciation for tax purposes in relation to economically normal. As the result 

it increases costs for tax purposes and reduces the size of the tax base and, 

accordingly, the amount of income tax needed to be paid. In the legislation of 

a number of countries, revaluation of fixed assets is applied exclusively for the 

purposes of financial accounting. In the conditions of the Republic of Belarus 

we believe that it is possible to consider the issue of allocating revaluation 

depreciation to the amount not exceeding the price indices for the relevant 

sectors. 

A similar formulation of the question is connected with the use of various 

models of revaluation for the purposes of tax planning. In particular, the use of 

the index-based method allows in some cases to underestimate the value 

of property for the purposes of calculating the property tax, and the application 

of the revaluation method based on market value makes it possible to bring to 

zero the tax basis for CIT. We believe that the use of revaluation models should 

provide a unified approach to valuation for at least 3-5 years before the sale of 

real estate. 

Analysis of Belarusian and foreign experience makes it possible to question the 

application of investment deductions. The absence of cameral control, as well 

as the variability of the depreciation models used in our country shows the 

possibility of excluding the rule on investment deduction from the current 

Belarusian legislation. At the same time, we believe that an investment 

deduction of up to 100%, depending on the type of fixed asset, may be retained 
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for small business entities for a period of from 3 to 5 years from the date of 

state registration. 

2.2 Economically justified costs 

Tax legislation of different countries actively uses the concept of justified costs 

for the purpose of cost formation. The same practice began to be formed in the 

Russian Federation and is actively discussed by Belarusian researchers. 

At the same time, the states that apply IFRS as the main national reporting rules 

actively work with this concept at the level of accounting. 

According to IFRS 13 "Fair value measurement", fair value is a market 

valuation, rather than an entity-specific assessment. 

At the same time, for certain assets and liabilities there may be observable 

market transactions or market information, while for other assets and liabilities 

observable market transactions or market information may be absent. However, 

the purpose of estimating fair value in both cases is the same –  to determine 

the price at which an operation is conducted in an organized market, for the sale 

of an asset or the transfer of an obligation between market participants on the 

valuation date in the current market conditions (i.e. evaluation from the point 

of view of a market participant that holds an asset or has an obligation). 

If the price of an identical asset or liability is not observed in the market, the 

entity estimates fair value using another valuation technique that maximizes the 

use of the relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable 

inputs. As fair value is a market valuation, it is determined using assumptions 

that market participants would use to determine the value of the asset or 

liability, including assumptions about the risk. Consequently, the intention of 

an entity to hold an asset or to settle or fulfil an obligation in another way is not 

an appropriate factor in estimating fair value. 

The main principles of IFRS are based on the notion of caution and avoidance 

of overvaluation of assets and undervaluation of liabilities for the purpose of 

correct reflecting information on the property position of an enterprise for 

a potential investor. 

For example, according to IAS 2 "Inventories", reserves are valued at the lower 

of the fair value and net realisable value. 
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At the same time, the fair value of inventories is defined as: 

 acquisition costs (purchase price, reduced by discounts, transportation 

costs, processing, non-refundable taxes); 

 production and processing costs (all direct labour costs, materials and 

directly attributable overheads, part of the distributed depreciation, 

management and administration costs); 

 other costs associated with the delivery of the stocks to the present 

location and bringing them to the appropriate state, including overheads; 

 borrowing costs if the relevant inventory units are qualified assets. 

There are some types of costs that are not included into the cost of 

inventories: 

 impairment losses; 

 excess material losses, labour costs and other excess production costs; 

 general administrative expenses, not related to the production of the 

products; 

 costs of sales and advertising; 

 sales, packaging and transportation costs (recognized as an expense when 

they incurred); 

 warehouse costs (unless storage is a necessary step in the production 

process; if storage costs are directly attributable to the customer, the 

product produced requires exposure before reaching a certain condition 

before it can be sold). 

When calculating the net realisable value in accordance with paragraph 31 of 

IAS 2, the designation of the available inventory should be taken into account. 

So, for example, when inventories are only supposed to be used for the purposes 

of executing contracts already concluded, the basis for the solution is the sales 

prices established in such contracts. 

If the quantity of inventories exceeds the amount necessary to fulfil orders 

under concluded contracts, part of the inventories that represent such excess 

should be estimated on the basis of the market price, rather than the contract 

price. 
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In accordance with paragraph 32 of IAS 2, materials and other supplies held for 

use in the production of inventories are not written down below cost if the 

finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at 

or above cost. However, when a decline in the price of materials indicates that 

the cost of the finished products exceeds net realisable value, the materials are 

written down to net realisable value. In such circumstances, the replacement 

cost of the materials may be the best available measure of their net realisable 

value. 

According to the paragraph 33 of IAS 2, a new assessment is made of net 

realisable value in each subsequent period. When the circumstances that 

previously caused inventories to be written down below cost no longer exist or 

when there is clear evidence of an increase in net realisable value because of 

changed economic circumstances, the amount of the write-down is reversed 

(i.e. the reversal is limited to the amount of the original write-down) so that the 

new carrying amount is the lower of the cost and the revised net realisable 

value. 

The concept of economically justified costs is on based the concepts of 

accounting and economic costs in the framework of economic theory. These 

concepts are associated with explicit and implicit costs. Economic theory 

considers explicit costs as a company's cash costs for the purchase of raw 

materials, paying for hired labour, depreciation of equipment and other actual 

costs associated with the production of the product. 

Implicit costs can arise in connection with the ownership of the owner of 

production factors (in particular, capital). For example, in case of non-

distribution or reinvestment of profit, the owner bears the opportunity costs 

corresponding to his losses when placing the appropriate amount on the deposit. 

Therefore, implicit costs are defined as the costs of production factors owned 

by the owner of an enterprise, the costs of which do not enter into explicit costs. 

On the other hand, in some cases there are so-called negative implicit costs, and 

if more accurately – implicit incomes. For example, in the production of goods, 

works and services, there may be a number of negative externalities for society, 

as well as public services without a commensurate contribution to their 

financing, or compensation for these externalities may be used. For example, 

Belarusian High-Tech Park enterprises use the labour of qualified specialists, 

for which the society spent resources, and at the same time pay a minimum of 

taxes and fees (in fact, only personal income tax). 
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Without a doubt, it is practically impossible to take into account all the factors, 

or such an account will unnecessarily complicate and increase the cost of tax 

administration. Moreover, the unity of public understanding of utility and harm 

and the volume of public expenditures is required, therefore these 

circumstances are still outside the tax legislation. 

At the same time, the society claims to be effective in spending resources, 

limiting either their consumption or the possibility of classifying expenditure 

as consumed. 

In particular, in accordance with the Tax code of the Russian Federation, for 

the purposes of inclusion in the composition of costs, the expenses incurred by 

the organization must meet the following requirements: 1) expenses should be 

justified; 2) expenses must be documented; 3) expenses must be incurred for 

activities aimed at generating income. These requirements are mandatory 

for making the expenses incurred in reducing revenues. If the expense does not 

meet at least one of the above requirements, then such an expense for tax 

purposes is not taken into account (Clause 1, Article 252, Clause 49, Article 

270 of the Tax Code of the Russian Federation). At the same time, are justified 

costs considered economically justified costs if their assessment is expressed in 

monetary form (paragraph 3 of clause 1 of Article 252 of the RF Tax Code). 

In our opinion, with these circumstances, it is more justified to expand the list 

of costs which allocation to the costs for the purposes of calculating taxable 

income is prohibited or restricted. 

2.3 Directions of convergence of tax and accounting taking into 

account the prospects of applying IFRS 

In most jurisdictions, taxable income differs from accounting one, so that the 

tax payable does not always correlate with profit for the period. 

Since January 1, 2017 42 International Financial Reporting Standards and 26 

Clarifications to them (hereinafter referred to as IFRS) adopted by the 

International Financial Reporting Standards Fund were introduced (Resolution 

of the Council of Ministers of the Republic of Belarus and the National Bank 

of the Republic of Belarus № 657 / 20" On the enactment of the International 

Financial Reporting Standards and their Clarifications adopted by the Fund of 

International Financial Reporting Standards on the territory of the Republic of 

Belarus"). 
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IFRS function as technical normative legal acts on the territory of the Republic 

of Belarus (Paragraphs 13 and 26 of Article 1 of the Law of the Republic of 

Belarus of 10.01.2000 № 361-Z "On Regulatory Legal Acts of the Republic 

of Belarus"). This means that they do not replace or abolish the current national 

standards, regulations, and other legislation in the field of accounting and 

reporting. The scope of the introduced standards is that they are mandatory for 

compilation in accordance with IFRS. 

At the same time, starting from the 2016 the annual financial statements in 

accordance with IFRS, should be fulfilled only by the socially significant 

organizations (banks, non-bank credit and financial institutions, insurance 

companies, certain open joint-stock companies). They are obliged to be guided 

by the introduced standards when compiling reports in accordance with IFRS 

(paragraph 7 of Article 1, paragraph 2 of Article 17 of the Law of the Republic 

of Belarus of 12.07.2013 № 57-Z "On Accounting and Reporting"). 

For other organizations that are not socially significant, the obligation to report 

in accordance with IFRS has not been legally established. But the development 

of Belarusian accounting legislation in the direction of its approach to IFRS 

makes it relevant to analyse the potential for convergence of the reporting for 

tax and accounting purposes and the development of the concept of deferred 

tax liabilities and assets in the direction defined by international financial 

reporting standards. 

It should be noted that the current model of income tax accounting in the 

country does not comply with the International Standards, but is created on the 

semblance of the Russian standard, based on the principles of GAAP, the main 

feature of which is the determination of the permanent and temporary 

differences between accounting and taxable income. 

So, according to paragraph 2 of the Instruction on accounting of deferred tax 

assets and liabilities approved by the Decree of the Ministry of Finance of the 

Republic of Belarus No. 113 dated October 31, 2011, permanent differences 

are the amounts of income and expenses forming the accounting profit (loss) of 

the current reporting period and excluded from the CIT taxable base in the 

current and future accounting periods or included in the calculation of the 

taxable base for CIT of the current reporting period and not forming the 

accounting profit (loss) of the current and future periods; temporary differences 

- the amounts of income and expenses that form the accounting profit (loss) in 

the current reporting period, and the tax base for CIT - in future accounting 
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periods or forming the tax base for CIT in the current reporting period, and the 

accounting profit (loss) - in future reporting periods. 

3 RESULTS 

As the result of carried out research certain recommendations concerning the 

modernisation of corporate income tax have been offered. An investment 

deduction of up to 100% depending on the type of fixed asset, may be retained 

for small business entities for a period of from 3 to 5 years from the date of 

state registration. As the development of the list of economically justified costs 

is considered an important step towards the changes in Belarusian CIT 

legislation, we suggest expand the list of costs which allocation to the costs for 

the purposes of calculating taxable income is prohibited or restricted. We also 

believe that the modernization of the concept of deferred taxes makes it possible 

to collect and receive additional information on fair prices for consumed and 

sold goods by the tax authorities as part of the annual reporting. 

4 DISCUSSION AND CONCLUSION 

In the context of the development of the Belarusian accounting legislation in 

the direction of IFRS and the steps that are being taken, the task of convergence 

of tax and accounting reporting is being updated. We believe that when 

modernizing the concept of deferred taxes, it is possible to collect and receive 

additional information on fair prices for consumer, and sold goods (works, 

services, property rights) by the tax authorities as part of the annual reporting. 

The analysis of the legislation of foreign countries suggests that Belarus has 

chosen the optimal strategy for generating revenue and expenses for tax 

purposes based on accounting data. Further development of tax legislation is in 

this area due to the convergence seen of concepts and terms of the two types of 

accounting. 
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SEGMENTÁCIA  GENERÁCIE 50+ 

SEGMENTATION OF THE GENERATION 50+  

 

Matušovičová Monika 

 

Abstrakt: Nezvratným faktom nielen na Slovensku, ale takmer v celom 

vyspelom svete je starnutie populácie. Dlho prehliadaný trhový segment 

seniorov sa v mnohých krajinách dostáva do centra pozornosti. Seniori na prvý 

pohľad tvoria homogénnu skupinu zloženú z ľudí rovnakých záujmov 

a preferencií. Výsledky realizovaných výskumných štúdií prinášajú ale iný 

pohľad. V porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami sú omnoho rozdielnejší 

v potrebách, postojoch, aktivitách a v spotrebiteľskom správaní. 

Z marketingového hľadiska pojem segment seniorov zahrnuje rôznorodú 

heterogénnu skupinu. V článku si kladieme za cieľ prezentovať výsledky 

vlastného kvantitatívneho výskumu zameraného na skúmanie podobností 

a rozdielov medzi slovenskými seniormi. Identifikované štyri typologicky 

rozdielne segmenty nám potvrdili opodstatnenosť skúmania generácie 50+ ako 

heterogénnej cieľovej skupiny. 

 

Kľúčové slová: starnutie populácie, senior, segmentácia trhu seniorov, 

nákupné správanie seniorov. 

 

Abstract: An irreversible fact not only in Slovakia, but in the whole developed 

world is the aging of the population. The long-held market segment of seniors 

has become the focus of attention in many countries. Seniors at first glance 

form a homogeneous group composed of people of the same interests and 

preferences. However, the results of the research studies carried out have 

a different perspective. Compared to other age categories, they are much more 

diverse in their needs, attitudes, activities and consumer behavior. From 

a marketing point of view can be the segment of seniors described as a diverse 

heterogeneous group. The article aims to present the results of our own 

quantitative research aimed at examining similarities and differences between 

Slovak seniors. The four distinct typological segments identified as the results 

of research confirmed the justification of examining the generation of 50+ as 

a heterogeneous target group. 
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Keywords: population aging, senior, segmentation of seniors' market, 

purchasing behavior of seniors. 

 

JEL klasifikácia: M31 

1 ÚVOD 

Jedným z najvýznamnejších demografických trendov súčasnej spoločnosti 

vyspelých krajín je starnutie obyvateľstva. Starnutie populácie je proces, 

ktorým sa v danej populácii zvyšuje podiel starých ľudí. Nejde však o vývojovú 

zákonitosť, ale o dôsledok demografického vývoja, ktorý je v súčasnosti 

spôsobený predovšetkým znižovaním pôrodnosti a zvyšovaním strednej dĺžky 

života.  

Celá Európa starne vôbec najrapídnejším tempom na svete. Žiadna z krajín 

EÚ nedosahuje pôrodnosť, ktorá by aspoň udržiavala stály počet obyvateľstva. 

Demografi za túto hodnotu považujú 2,1 dieťaťa na jednu ženu 

v reprodukčnom veku. Najbližšie je k tomu v Európskej únii Írsko s dvomi 

deťmi, postkomunistické krajiny sa držia hlboko pod touto hodnotou. Aktuálna 

miera pôrodnosti v Európe dosahuje len 1,58 dieťaťa na ženu a v niektorých 

krajinách je dokonca nižšia. Na Slovensku je to v súčasnosti 1,34, v Českej 

republike 1,49, v Poľsku 1,38 a v Maďarsku len 1,25 dieťaťa na ženu 

(Hvozdíková, 2014). V krajinách s vysokými príjmami sa predpokladá, 

že v roku 2050 dosiahne priemerný vek úroveň 81,6 oproti 74,8 rokov v období 

1995-2000 (Páleník, 2014).  Za posledných 50 rokov sa v rámci Európskej únie 

zvýšila očakávaná dĺžka života o približne 10 rokov, rovnako u mužov, 

ako aj u žien.  

Aj prognózy vývoja obyvateľstva na Slovensku opisujú jeho ďalší vývoj 

znižovaním prírastku obyvateľstva a starnutím. Potvrdzuje to aj správa 

zverejňovaná Európskou komisiou a Eurostatom o demografických trendoch 

v Európskej únii. Uvádza sa v nej, že na Slovensku žilo v roku 2010 12,3  % 

obyvateľov vo veku 65 a viac rokov, čo bol druhý najnižší údaj po Írsku. 

Predpokladá sa, že do roku 2060 bude podiel obyvateľov vo veku 65 rokov 

a viac na celkovom počte obyvateľov na úrovni 36,1 %, čím sa naša krajina 

zaradí s druhým najvyšším tempom starnutia za Poľsko (36,2 %). V roku 2060 

bude Slovensko podľa odhadov štvrtou najstaršou krajinou z pôvodných 

dvadsiatich siedmich krajín (European Commission, 2011; Eurostat, 2012).  
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Podiel seniorov v populácii sa neustále zvyšuje a postupne sa z nich stáva 

dôležitý trhový segment. Sociologické výskumy dokumentujú, že trh seniorov 

bude v nasledujúcich rokoch jedným z mála rastúcich trhov. Aj keď záujem 

obchodníkov o starších zákazníkov v posledných rokoch mierne vzrástol, 

dôkladný výskum potenciálu a špecifík tohto trhového segmentu zatiaľ chýba 

(Lesáková, 2012).  

2 LITERÁRNA REŠERŠ PROBLEMATIKY 

Pojem senior pochádza  z latinského slova senex, senis (starý), ktorého druhý 

stupeň senior označuje staršieho človeka (Rutishauser, 2005). Podľa autorov 

Šalinga, Šalingovej, Ivanovej a Maníkovej ide o pomenovanie staršieho 

alebo najstaršieho člena spoločnosti alebo kolektívu (2005). Kölzer (1995) 

uvádza, že pojem senior označuje „staršieho človeka“,  a je používaný 

ako pozitívny a sympatický  pojem pre starobu, ktorá je spájaná skôr 

s negatívnymi asociáciami ako sú nevládny alebo chorý.  

Vnímanie pojmu senior je v literatúre nejednotné najmä pri vekovom 

ohraničení pojmu senior. Presne definovať a vymedziť cieľovú skupinu 

seniorov je náročné. Niektorí  autori (Dichter, 2000; Neunzig, 2000) prezentujú 

názor, že  ide o osobu staršiu ako 50 rokov, iní pridávajú ešte desať rokov 

(Krescanková, 2015). Mnoho autorov, inštitútov a spoločností (Bovensiepen – 

Schögel, 2006; Reidl, 2012; Schuckel, 2014) zaoberajúcich sa predmetnou 

problematikou najčastejšie definujú  pojem generácia 50+ alebo skupina Best 

Ager a v rámci takto vymedzených segmentov klasifikujú viac generačných 

skupín seniorov.  

Schiffman a Kanuk (2004) upozorňujú, že na seniorov dnes nemožno nazerať 

ako na klasických starých ľudí tradičného zmýšľania, ale treba prihliadať 

aj na novo sa formujúci segment seniorov – na tých, ktorí sa cítia byť mladšími 

a podriaďujú tomu svoje spotrebiteľské zvyky.  

Súčasní seniori predstavujú veľmi zaujímavý segment spoločnosti. Na prvý 

pohľad tvoria homogénnu skupinu zloženú z ľudí rovnakých záujmov 

a preferencií. Výsledky zahraničných výskumných štúdií „Die Best Ager – 

Eine homogenne Zielgruppe?“ spoločnosti TNS Emnid (Petras, 2006) a štúdie 

kooperujúcich partnerov PwC a Institut für Handel und Marketing „Generation 

55+“- Chancen für Handel und Konsumgüterindustrie“ (Bovensiepen – 

Schögel, 2006) prinášajú ale iný pohľad. V porovnaní s ostatnými vekovými 

kategóriami sú omnoho rozdielnejší v názoroch, postojoch, aktivitách 

a v spotrebiteľskom správaní. Súčasní seniori sú zdravší, informovanejší 
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a majú záujem byť integrovaní do spoločnosti viac, ako kedykoľvek predtým. 

Aj keď sú fyzicky starší, duševne sa cítia byť stále mladí, čomu prispôsobujú 

aj svoje spotrebiteľské správanie.  

Zmeny v cieľovej skupine starších ľudí v porovnaní s minulými rokmi 

analyzuje aj štúdia životného štýlu seniorov Senior-Scout-Lifestyle nemeckej 

spoločnosti A.GE (Reidl, 2012) a výskum A.Generation spoločnosti Factum 

Invenio v Českej Republike (Vysekalová, 2011). Uvedené štúdie potvrdzujú, 

že generácia seniorov netvorí jeden homogénny segment, ale typologicky 

pestrú heterogénnu skupinu. 

Z tohto dôvodu prakticky nemožno definovať jednu veľkú cieľovú skupinu 

seniorov, pretože  trh seniorov nie je homogénny, ale vyznačuje 

sa rôznorodými charakteristickými znakmi. Vhodným nástrojom rozlíšenia 

potrieb starších spotrebiteľov je koncepcia segmentácie trhu. Prístupov 

k segmentácii trhu seniorov je viacero, medzi najznámejšie v súčasnosti patrí 

segmentácia podľa veku (Krieb – Reidl, 2001; Rössing, 2008; Lukačovičová, 

2012), fázy životného cyklu (Meyer – Hentschel, 2004) a podľa životného štýlu 

(Rutishauser, 2005; Vysekalová, 2011; Krescanková, 2012; Reidl, 2012).  

Početnosť segmentačných premenných a možností segmentácie potvrdzuje, 

aká heterogénna je dnes cieľová skupina seniorov a akými individuálnymi 

a rôznorodými požiadavkami a nárokmi sa vyznačuje. Je preto zrejmé, 

že dôkladná segmentácia trhu seniorov musí byť základným predpokladom 

úspešného marketingu orientovaného na seniorov.  

3 CIEĽ A METODOLÓGIA 

Podľa uvedených zistení a záverov prieskumov globálne pôsobiacich 

výskumných agentúr a inštitútov pojem segment seniorov zahrnuje 

heterogénnu cieľovú skupinu a jeho členovia vykazujú odlišné správanie, 

postoje, fyzické a psychické charakteristiky, ktoré vyvolávajú rôzne potreby 

a determinujú nákupné správanie.  

V tejto súvislosti je cieľom príspevku prezentovať parciálne výsledky autorkou 

realizovaného výskumu zameraného na skúmanie segmentu slovenských 

seniorov ako heterogénnej cieľovej skupiny. Za účelom dosiahnutia 

stanoveného cieľa sú v stati využité klasické vedecké metódy ako sú analýza, 

syntéza, deskripcia a komparácia. Ako teoretické východiská sme využili 

domáce a zahraničné literárne pramene, ako aj názory odborníkov 

z medzinárodných poradenských firiem. Pri identifikovaní jednotlivých typov 



ACTA STING 

70 

seniorov bola pri realizovanom výskume použitá metóda zhlukovej analýzy k-

priemerov.  

V príspevku prezentujeme parciálne výsledky výskumu realizovaného 

na výberovej vzorke 204 respondentov, pričom cieľovou skupinou boli seniori 

bývajúci v ôsmich krajských mestách SR. Berúc do úvahy, že podľa prístupu 

mnohých autorov (Dichter, 2000; Neunzig, 2000) zaoberajúcich sa skúmaním 

seniorov, sa začiatok seniorského veku posúva na 50 a viac rokov, vymedzili 

sme objekt skúmania vekovou hranicou 50+. Výberový súbor respondentov 

tvorili preto aj mladšie skupiny seniorov, v literatúre najčastejšie označované 

ako pred-seniori alebo mladší seniori. Výskumná vzorka bola vybraná kvótnym 

výberom podľa pohlavia, veku a miesta bydliska respondentov.  

Východiskom výskumnej štúdie boli primárne údaje zhromaždené osobným 

dopytovaním pomocou štruktúrovaných dotazníkov, ktoré boli jednoducho 

a zrozumiteľne formulované, aby im porozumela staršia generácia. Použité boli 

hlavne škálové otázky, uzavreté otázky a jedna otvorená otázka. V súvislosti 

s cieľom výskumu sme sa pri formulovaní otázok sústredili na premenné, 

pri ktorých sme predpokladali rozdiely v správaní a názoroch respondentov.  

Dotazník bol rozdelený do týchto tematických celkov: 

a) Klasifikácia respondentov podľa sociálno-demografických 

charakteristík (pohlavie, vek, vzdelanie, bydlisko, ekonomická aktivita, 

typ domácnosti a subjektívne hodnotenie vlastnej finančnej situácie). 

b) Frekvencia vykonávania vybraných aktivít seniorov. 

c) Záujmy a hobby respondentov. 

d) Cestovanie respondentov. 

e) Nákupné a spotrebiteľské správanie seniorov. 

f) Vnímanie dôležitosti vybraných životných hodnôt. 

Získané dáta sme spracovali pomocou štatistického programu SPSS. 

S využitím programu boli vyhodnotené chí–kvadrát testy na nezávislosť 

premenných. Štatistická významnosť bola meraná na úrovni p ≤ 0,05 pre všetky 

testy.  

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pri tvorbe segmentov sme využili zhlukovaciu metódu K-Means, ktorá je 

založená na vektorovej kvantizácii – jednotlivé odpovede sú zoskupované 

do clusterov na základe podobnosti priemerov (odpovedí). Identifikovali sme 

štyri segmenty seniorov, ktoré sme doplnili vlastnými marketingovými 
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názvami, ktoré reflektovali preferencie seniorov z hľadiska vybraných faktorov 

a sociodemografických charakteristík: 

1. Aktívni s deťmi – 65 respondentov (31,9 %)  

2. Samostatní bez detí – 37 respondentov (18,1 %) 

3. Vitálni dôchodcovia – 47 respondentov (23,0 %) 

4. Tradiční dôchodcovia – 55 respondentov (27 %)  

Navrhnutá typológia umožňuje komplexnejší pohľad na generáciu 50+, pretože 

analyzuje a kategorizuje seniorov nielen podľa sociálno-demografických 

premenných, ale aj podľa skúmaných aktivít (napríklad ekonomická aktivita, 

trávenie voľného času, cestovanie, záujmy, sociálne kontakty) a nákupného 

správania.  

Ďalej uvádzame čiastkové výsledky realizovanej výskumnej štúdie 

a špecifikujeme profily identifikovaných štyroch typologicky rôznorodých 

skupín seniorov. 

Aktívni s deťmi (31,9 %) 

Pre skupinu aktívnych s deťmi je charakteristická najvyššia aktivita v oblasti 

spotrebiteľského správania a aktívneho trávenia voľného času. Tri štvrtiny 

tohto subsegmentu (72,3 %) tvoria ľudia vo veku 50 – 59 rokov a štvrtinu (26,2 

%) seniori vo veku 60 – 69 rokov. Až 93,8 percenta  sú ekonomicky aktívni 

seniori,20 čo súvisí aj s ich najpozitívnejším hodnotením vlastnej finančnej 

situácie. Dve tretiny (64, 6%) disponujú príjmami, ktoré dostatočne pokrývajú 

ich výdavky a dokážu z nich aj vytvárať úspory.Tri štvrtiny (73,8 %) týchto 

seniorov žijú v spoločnej domácnosti so svojimi deťmi, čo ich významne 

odlišuje od ostatných typov seniorov. Zastúpenie mužov (46,2 %) a žien (53,8 

%) približne zodpovedá zloženiu celého výberového súboru. 

Aktívni seniori s deťmi sú mobilní a nezávislí, až tri štvrtiny (73,8 %) z nich 

denne jazdí autom. Intenzívne využívajú aj moderné technológie, denne z nich 

používa internet až 86,2 %. Vzhľadom na svoj vek a dostatok finančných 

prostriedkov aktívne trávia aj svoj voľný čas. Tri štvrtiny (75,4 %) boli v roku 

2015 na dovolenke v zahraničí a dve tretiny (65,2 %) strávili dovolenku 

na Slovensku. Dve tretiny (66,2 %) tohto subsegmentu skúša nové produkty 

na trhu, čím tvoria veľmi zaujímavú cieľovú skupinu pre marketing nových 

produktov. 

                                                           
20 Na účely výskumu sme za ekonomicky aktívnych seniorov považovali pracujúcich 

respondentov, pracujúcich dôchodcov a nezamestnaných. 
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Samostatní bez detí (18,1 %) 

Podobne ako pri predchádzajúcom type, aj samostatní seniori bez detí sú stále 

ekonomicky aktívni. Tri štvrtiny (73,0 %) z nich sú seniori vo veku 50 – 59 

rokov a pätinu (21,6 %) tvoria seniori vo veku 60 – 69 rokov.  Hodnotenie 

vlastnej finančnej situácie je menej pozitívne ako pri predchádzajúcom type, 

najväčšia skupina (54,1 %) má dostatočné príjmy na pokrytie každodenných 

výdavkov, ale zo svojich príjmov nedokážu nič ušetriť. V porovnaní 

s predchádzajúcim typom seniorov len jedna tretina (32,4 %) žije v spoločnej 

domácnosti so svojimi deťmi, ale až 67,5 percenta z nich  žije v domácnosti 

bez detí, sú buď sami, alebo žijú s manželom/manželkou, prípadne 

s partnerom/partnerkou. Táto charakteristika ich štatisticky významne odlišuje 

od predchádzajúceho, v niektorých hodnoteniach typologicky podobného 

subsegmentu. Viac ako polovicu (56,8 %) subsegmentu tvoria muži, ženy 

tvoria 43,2 %. Takmer polovica (48,6 %) denne využíva osobné auto a dve 

tretiny (64,9 %) denne používajú internet. Z pohľadu nákupného správania 

v porovnaní s ostatnými typmi seniorov najintenzívnejšie navštevujú nákupné 

centrá, až dve tretiny (64,9 %) pravidelne, takmer každý týždeň. Zaujímavé je, 

že zo všetkých identifikovaných typov seniorov sa najviac (56,8 %) venujú 

pravidelnému športovaniu. 

Vitálni dôchodcovia (23,0 %)  

Charakteristické pre tento typ seniorov je aktívne trávenie voľného času 

na dôchodku. Až 93,6 % seniorov tejto skupiny je už na dôchodku, z pohľadu 

ekonomickej aktivity sú to seniori, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku 

a nemajú iný zdroj príjmov. Takmer tri štvrtiny (70,2 %) hodnotí svoje príjmy 

ako dostatočné na pokrytie každodenných výdavkov, ale nedokážu nič usporiť.  
Viac ako polovicu (55,3 %) tvoria starší seniori vo veku 70 – 79 rokov a tretinu 

(38,3 %) vo veku 60 – 69 rokov. Dve tretiny (63,8 %) subsegmentu tvoria muži 

a ženy sú zastúpené 36,2 %.  

V porovnaní s ostatnými typmi seniorov sa najintenzívnejšie venujú svojim 

záľubám. Dve tretiny (63,8 %) denne chodia na prechádzky a takmer polovica 

(42,6 %) denne číta knihy. Príznačná je pre nich aj najväčšia vernosť značkám 

a lojalita. 

Tradiční dôchodcovia (27,0 %) 

Sú druhou najväčšou identifikovanou skupinou seniorov. Z hľadiska 

ekonomickej aktivity tri štvrtiny (72,7 %) tvoria dôchodcovia. Veľmi dôležité 

je zistenie, že približne rovnomerne sú v tomto subsegmente zastúpené 

jednotlivé vekové kategórie respondentov, pričom pätinu (21,8 %) tvoria 
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najstarší seniori vo veku nad 80 rokov a čo je veľmi zaujímavé, 25,5 % tvoria 

ľudia vo veku 50 – 59 rokov.  Môžeme preto súhlasiť s názormi prezentovanými 

v odbornej literatúre, že pri hodnotení segmentu seniorov je menej dôležitá 

veková definícia a rozhodujúcejší je psychologický opis cieľovej skupiny. 

Seniori v tejto skupine hodnotia svoju finančnú situáciu najmenej pozitívne, 

až štvrtina (23,6 %) hodnotí svoje príjmy ako nedostatočné na pokrytie 

každodenných výdavkov, a preto musia používať vlastné úspory, prípadne 

si požičať. V tejto skupine seniorov je výrazne väčšie zastúpenie žien (72,7 %) 

v porovnaní s mužmi (27,4 %).  

V porovnaní s ostatnými typmi seniorov sa tradiční dôchodcovia najmenej 

venujú aktívnemu tráveniu voľného času. O to intenzívnejšie pozerajú 

televíziu, denne sa tejto aktivite venuje 92,7 % tradičných dôchodcov. 

Pri nákupoch najcitlivejšie vnímajú cenu produktov, až 40,0 % preferuje lacné 

produkty, najviac takisto vyhľadávajú akciové nákupy, uprednostňuje 

ich    74,5 %. Z hľadiska záujmu o vyskúšanie nových produktov je táto skupina 

najkonzervatívnejšia, len menej ako polovica (45,5 %) z nich rada skúša nové 

produkty. 

Prezentované výsledky prieskumu potvrdili, že segment slovenských seniorov 

je diferencovaný, pričom túto vnútornú heterogenitu nespôsobujú len rozdiely 

súvisiace s vekom, ale aj odlišnosti súvisiace s ich ekonomickou aktivitou, 

finančnou situáciou, zložením domácnosti, voľnočasovými aktivitami, 

záujmami a nákupnými preferenciami.  

Pri tvorbe marketingových stratégií a plánov je dôležité vychádzať najmä 

zo základných charakteristík, ktoré definujú seniorov ako zákazníkov. Bližšie 

sa preto zameriame na výsledky prieskumu, kde sme zaznamenali štatisticky 

významné rozdiely medzi jednotlivými skupinami respondentov v rámci 

ich nákupného správania. 

Preferované miesto nákupu seniorov 

Skúmanie preferovaného typu predajnej jednotky prinieslo zistenie, že seniori 

uprednostňujú každodenné nákupy v malých lokálnych predajniach. Využíva 

ich takmer tretina (29,9 %) respondentov. Nákupy v hyper- a supermarketoch 

uprednostňuje štvrtina (25,0 %)  respondentov a v oboch typoch predajní 

nakupuje 38,7 % oslovených respondentov. 

Signifikantná závislosť existuje medzi ekonomickou aktivitou, vekom 

a preferovaným typom predajnej jednotky. Zistili sme, že na rozdiely 

v preferenciách predajní má vplyv ekonomická aktivita respondentov (df = 3, n 

= 204, p = .012, X2 = 11,000). Ekonomicky aktívni seniori najčastejšie (44,2 %) 
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uprednostňujú nakupovanie v oboch typoch predajných jednotiek a viac 

ako štvrtina (29,2 %) najčastejšie nakupuje len vo veľkých hyper 

a supermarketoch. Medzi seniormi na dôchodku najväčšia skupina (38,9 %) 

využíva nakupovanie v malých lokálnych predajniach a podiel nakupujúcich 

vo veľkých predajniach tvorí menej ako pätinu (19,8%). 

Významný vplyv na preferovanie malých lokálnych predajní má rastúci vek 

respondentov (df = 9, n = 204, p = .041, X2 = 17,526). Seniori do 69 rokov 

najčastejšie nakupujú v oboch veľkostných typoch predajní. Seniori vo veku 70 

– 79 rokov však už začínajú preferovať (37,2 %) nákupy v malých miestnych 

predajniach a medzi najstaršími seniormi vo veku nad 80 rokov až dve tretiny 

(64,3 %) uprednostňujú nákupy v malých lokálnych predajniach. 

Zistenia z výskumu dokazujú, že s preferovaným typom predajnej jednotky 

súvisí aj záujem o poradenstvo predavačov pri nákupe (df = 6, n = 204, p = 

.000, X2 = 27,932). Celkovo až dve tretiny (64,2 %) oslovených respondentov 

má pri nákupe záujem o poradenstvo od predavačov. Medzi seniormi, ktorí 

preferujú menšie predajne v mieste svojho bydliska majú záujem o poradenstvo 

predavačov až tri štvrtiny (78,7 %). Medzi seniormi, ktorí nakupujú v oboch 

typoch predaní, majú záujem o poradenstvo dve tretiny (65,8 %) respondentov. 

Najmenší záujem (52,9 %) o poradenstvo predavačov majú seniori, ktorí 

preferujú nákupy vo veľkých hyper- a supermarketoch. 

Vnímanie ceny produktov 

Pri skúmaní nákupného správania seniorov nás zaujímalo aj ich vnímanie ceny 

produktov. Výsledky výskumu dokazujú, že cena je dôležitá až pre 82,4 % 

oslovených respondentov. Pre viac ako polovicu (55,4 %) všetkých 

respondentov je cena produktov dôležitá, ale zároveň nedôverujú produktom 

s podozrivo nízkymi cenami. Cena pri nákupoch nie je dôležitá len pre každého 

siedmeho (16,2 %) respondenta.  

Vnímanie dôležitosti ceny produktov jednotlivými typmi seniorov odhalilo, 

že najvyššiu citlivosť na ceny majú tradiční dôchodcovia. Až 40,0 % z nich 

preferuje pri nákupe lacné produkty. Pre ďalších 47,3 % tradičných dôchodcov 

je cena dôležitá, ale súčasne neveria lacných produktom. Naopak, najviac 

spotrebiteľov (24,6 %), pre ktorých cena nie je dôležitá,  je medzi aktívnymi 

seniormi s deťmi (df = 9, n = 204, p = .110, X2 = 14,354). 

Dôležitosť značky pri nákupe 

Z hľadiska názorov na dôležitosť značky pri nákupe sa seniori rozdeľujú na dve 

skupiny. Značka je pri nákupe dôležitá pre 48,0 % seniorov a naopak, 

nedôležitá je pre 51,5 % respondentov. Medzi  seniormi sme nezaznamenali 
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významné rozdiely. Veľmi malé rozdiely sme zaznamenali z hľadiska veku 

respondentov (df = 6, n = 204, p = .029, X2 = 14,045). Značka je viac dôležitá 

pre staršie vekové subsegmenty, zatiaľ čo mladší seniori nepripisujú značke 

väčšiu dôležitosť. Tento výsledok pravdepodobne súvisí so skutočnosťou, 

že starší seniori sú zvyknutí na svoje tradičné, overené značky, zatiaľ 

čo mladšie vekové skupiny seniorov sú ochotné skúšať aj nové produkty 

a značky. Na základe uvedených zistení možno potvrdiť zhodu názorov 

na vnímanie dôležitosti značky medzi slovenskými seniormi a seniormi 

v zahraničí, kde podľa prístupu viacerých autorov (Kroeber-Riel a Gröppel-

Klein, 2013) „starší spotrebitelia vykazujú v porovnaní s mladšími skupinami 

väčšiu vernosť značkám“. 

Značku považujú pri nákupe za dôležitú najviac vitálni dôchodcovia (57,4 %). 

Naopak, značku za nedôležitú považujú najčastejšie samostatní seniori bez detí 

(56,8 %) a tradiční dôchodcovia (54,5 %). 

Záujem o vyskúšanie nových produktov 

Záujem o vyskúšanie nových produktov na trhu má viac ako polovica (55,9 %) 

oslovených seniorov. Výrazne väčší záujem o vyskúšanie nových produktov 

majú mladší, ekonomicky aktívni seniori (63,7 %). Medzi seniormi 

na dôchodku skúša nové produkty menej ako polovica (46,2 %) oslovených 

respondentov (df = 2 n = 204, p = .018 X2 = 8,025). 

Štatisticky významná závislosť bola pozorovaná medzi vekom respondentov 

a záujmom o vyskúšanie nových produktov. Uvedená závislosť klesá postupne 

s vekom, pričom medzi seniormi vo veku 50 – 59 rokov majú záujem 

o vyskúšanie nových produktov viac ako dve tretiny (66,3 %) seniorov. 

Najnižší záujem  (28,6 %) o vyskúšanie nových produktov je medzi seniormi 

vo veku nad 80 rokov (df = 6, n = 204, p = .018 X2 = 15,316). 

Z identifikovaných segmentov seniorov záujem o vyskúšanie nových 

produktov majú najmä aktívni seniori s deťmi, až dve tretiny (66,2 %) z nich 

skúšajú nové produkty. Medzi samostatnými seniormi bez detí skúša nové 

produkty viac ako polovica (59,5 %). Medzi dôchodcami je záujem 

o vyskúšanie nových produktov nižší (df = 6, n = 204, p = .105, X2 = 10,491). 

5 ZÁVER 

Existencia rozdielov a odlišností potvrdila opodstatnenosť skúmania segmentu 

seniorov ako heterogénnej cieľovej skupiny aj v podmienkach trhu SR. 

Nakoľko východisko prezentovanej segmentácie tvorilo skúmanie sociálno-
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demografických premenných, voľnočasových aktivít, nákupných preferencií 

a hodnotovej orientácie seniorov, v závere vymedzíme súhrn najpodstatnejších 

charakteristík identifikovaných typov seniorov, ktoré môžu predstavovať 

základné východiská pre adaptáciu marketingových aktivít orientovaných 

na významne fragmentovaný segment seniorov.  

 Aktívni s deťmi – najmladší, finančne zabezpečení seniori s najvyšším 

vzdelaním, aktívni, mobilní, denne používajú internet. Najmenej 

vyhľadávajú lacné produkty, sú priaznivo naklonení novinkám 

a pri nákupoch uprednostňujú hyper- a supermarkety. 

 Samostatní bez detí – ekonomicky aktívni seniori, ktorí žijú v domácnosti 

bez detí a rodiny. Najviac sa venujú voľnočasovým aktivitám, pravidelne 

používajú internet a často navštevujú nákupné centrá. 

 Vitálni dôchodcovia – patria sem najmä starší seniori na dôchodku, ktorí 

aktívne trávia voľný čas a majú široké spektrum záujmov. Preferujú 

akciové nákupy, príznačná je pre nich najväčšia vernosť značkám 

a lojalita. 

 Tradiční dôchodcovia – sú na dôchodku, majú nedostatočné príjmy 

a zdravotné problémy. Najintenzívnejšie pozerajú televíziu, vyhľadávajú 

akciové ponuky a uprednostňujú  nákupy v malých predajniach 

v blízkosti bydliska. 

Na základe výsledkov výskumu možno konštatovať, že segment seniorov 

zahŕňa jednak aktívnych, mobilných, mlado sa cítiacich seniorov, ktorí radi 

cestujú, využívajú nové technológie, športujú a skúšajú nové produkty, ako aj 

starších ľudí, ktorí majú obmedzené príjmy,  málo aktivít, viac zdravotných 

problémov a vykazujú relatívne nízku spotrebu. Preto by marketingoví 

pracovníci pri navrhovaní stratégií orientovaných na staršiu populáciu mali 

vychádzať z ich základných charakteristík a poznať jednak to, čo ich odlišuje, 

ako aj to, v čom sú si podobní – vedieť rozlíšiť aktívnych a pasívnych seniorov, 

finančne dobre situovaných a aj tých s nižšími príjmami, tých, ktorí 

sú priaznivo naklonení novým veciam a naopak tých, ktorí si zakladajú 

na  tradičných hodnotách. Jednotlivým typom seniorov by mali potom cielene 

prispôsobovať marketingovú komunikáciu, ponúkať špecificky upravené 

produkty, prispôsobiť ceny a distribučné kanály.  
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