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ANALÝZA VÝZNAMNOSTI KATEGORIE ODLOŽENÉ 

DANĚ V PRŮMYSLU 

DEFERRED TAX MATERIALITY ANALYSIS IN 

INDUSTRY 

 

Petr Habanec, Patrik Svoboda 

 

Abstrakt: Článek se zkoumá, zda je kategorie odložená daň významnou 

položkou účetních výkazů pro rozhodování externích uživatelů. Významnost 

kategorie odložená daň je hodnocena na vzorku společností, které podnikají 

v průmyslu a které sestavují své účetní výkazy podle mezinárodních účetních 

standardů IAS/IFRS. Společnosti byly vybrány podle klasifikace frankfurtské 

burzy. Sledované období pokrývá roky 2005 až 2016. Výsledky práce jsou 

porovnány s předchozími studiemi provedenými na toto téma.  

 

Klíčová slova: kategorie odložená daň, mezinárodní účetní standardy 

IAS/IFRS, burza Frankfurt. 

 

Abstract: The paper investigated whether the deferred tax category 

is significant item in financial statements for decision making of external users. 

Deferred tax materiality is assessed on the data sample of companies making 

business in industry and preparing their financial statements in accordance 

with international accounting standards IAS/IFRS. Companies were indentified 

according to the clasification of the Frankfurt stock Exchange. Time period 

covers years 2005 up to 2016. The results of this paper are compared with 

previous studies carried out on this topic.     

 

Keywords: deferred tax category, international accouting standards IAS/IFRS, 

stock Exchange Frankfurt. 

 

JEL klasifikace: M41 
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1 ÚVOD 

Kategorie odložené daně vzniká v důsledku dočasných rozdílů mezi účetní 

a daňovou základnou příslušných rozvahových položek. Jejím účelem tedy je 

klasifikovat náklady, které vznikají ze zařazení daně z příjmů do správného 

období.  

Existují dva typy účetních a daňových rozdílů – dočasné a trvalé. Jak uvádí 

Crabtree a Maher (2009) odložená daň vzniká, jakmile nastanou dočasné 

rozdíly mezi účetní a daňovou základnou příslušných rozvahových položek. 

Vliv trvalých rozdílů (ve formě zvýšení nebo snížení zdanitelného příjmu 

ve srovnání s vykazovaným příjmem) je trvalý. Jak už bylo výše zmíněno, 

kategorie odložená daň vzniká v důsledku dočasných rozdílů. Kategorie 

odložená daň odráží skutečnost, že daňové a účetní principy výpočtu daně 

se ve většině zemí liší.    

V prostředí USA zkoumají, zda je kategorie odložené daně užitečným zdrojem 

informací pro externí uživatele finančních výkazů Phillips at el. (2003), Hanlon 

(2005), Lev a Nissim (2004) nebo Weber (2008). Tento článek se bude zabývat 

analýzou významnosti kategorie odložené daně u společností, které sestavují 

své účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS.  

Jak již bylo zmíněno studie, které zkoumaly dočasné rozdíly mezi účetním 

příjmem a zdanitelným příjmem pocházely především z prostředí 

USA na společnostech, které sestavují své účetní výkazy v souladu 

s americkými všeobecně uznávanými zásadami US GAAP.  

Také je třeba zmínit studii Hanlon (2014), která zkoumá vztah mezi výběrem 

daní a kvalitou finančních výkazů. V této studii došla k závěru, že tím čím 

kvalitněji jsou finanční výkazy sestavené, tím větší je vymahatelnost daně 

správcem daně.     

Leach a Newsome (2007) a Rosner (2003) zjistili, že společnosti, které řídí své 

zisky podle změn účetních a daňových rozdílů mají větší pravděpodobnost 

bankrotu. Tyto změny považují za důvod změn v příjmu, které jsou způsobeny 

aktivitami managementu.  

Weber (2008) se zabývá vztahem mezi účetními a daňovými rozdíly 

a výpočtem kreditového ratingu. Závěry jeho studie dokazují, že tyto rozdíly, 

které jsou neobvykle velké, jsou podhodnoceny trhem a měly by být zahrnuty 

do výpočtu kreditového ratingu.  
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Landry and Chlala (2005) ve své studii shromáždili dostupné zdroje, které 

se zabývají problematikou rozdílů mezi účetním a daňovým příjmem a vyvodili 

závěry, že účetní a daňové rozdíly mohou sloužit jako indikátor určitých trendů, 

diskrepancí a rizika nedosažení dostatečného příjmu v budoucnosti. 

V různých studiích byly rovněž zkoumány jednotlivé složky účetních 

a daňových rozdílů např. Philips et al. (2003), Hanlon (2005), Blaylock et al. 

(2012). Autoři posuzovali užitečnost odložených daňových výdajů pro zjištění 

managementu zisku. V jejich závěrech poskytují důkazy, že tyto výdaje jsou 

užitečné pro časové rozlišení. Pro zkoumání managementu zisku a potvrzení 

hypotézy autoři používají modely Jonesova typu.       

Blaylock et al. (2012) zkoumali rozdíly mezi účetnictvím a daněmi jako 

indikátor trvalosti příjmu. Zjistili, že existuje několik potenciálních zdrojů 

těchto rozdílů. Poté zkoumali různé dopady velkých pozitivních rozdílů mezi 

účetnictvím a daněmi v závislosti na zdroji těchto rozdílů. Tím poukázali 

na důležitost zdroje těchto rozdílů. 

Z prostředí evropských spolčeností je možné zmínit studii Vučković-

Milutinović, Lukić (2013). Autoři sestavili datový vzorek z 20 největších 

nefinančních společností a 20 bank v Srbsku. Autoři stanovili časovou řadu 

v období 2009-2010 a testují významnost odložených daňových závazků 

a pohledávek. 

Rovněž je třeba zmínit závěry studie Bohušová, Svoboda (2005), kde byla 

zkoumána významnost kategorie odložené daně v České Republice. Autoři 

došli k závěrům, že medián odložené daně z příjmů je 15.21% resp. 7.4% 

ve zkoumaných vzorcích. 

Dalšími studiemi z prostředí evropských firem jsou Gordon, Joos (2004), 

Chludek (2011), Habanec, Bohušová, (2017).   

2 METODIKA 

Článek se zabývá významností kategorie odložené daně ve finančních 

výkazech společností, které vykazují v souladu s mezinárodními účetními 

standardy IAS/IFRS. Studie vychází z autorových předchozích studií (Habanec 

(2016), Habanec, Bohušová (2017), Habanec (2017, 2018)). 

Cílem článku je provést analýzu významnosti odložené daně. Tedy zjistit, 

zda je kategorie odložené daně významnou položkou účetních výkazů 

pro rozhodování externích uživatelů ve společnostech, které sestavují 

své finanční výkazy v souladu s mezinárodními účetními standardy IAS/IFRS. 
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Datový vzorek se skládá ze společností, které jsou kótovány na frankfurtské 

burze a podnikají v průmyslnictví.  Při vykazování odložené daně společnostem 

vzniká povinnost vykazovat odloženou daň z různých titulů např. uvedení místa 

do původního stavu, přecenění na reálnou hodnotu aj. Sledované období začíná 

rokem 2005 a končí 2016. Za každý rok je tedy 12 pozorování.  Počáteční rok 

2005 byl zvolen z důvodu zavedení povinnosti pro společnosti, které kótují 

na kterékoliv veřejné burze v EU sestavovat své výkazy v souladu 

s mezinárodními účetními výkazy IAS/IFRS. Pro provedení analýzy jsou 

využita veřejně dostupná data. Společnosti působící v průmyslu byly zjištěny 

z dat frankfurtské burzy. Celkem bylo nalezeno 114 společností, z nichž bylo 

nutné vyřadit 41 společností z důvodu nekompletních finančních výkazů. 

Zkoumaný vzorek společností se skládá ze 73 společností za období 2005 

až 2016. Soubor dat tedy zahrnuje 876 pozorování. Kategorie odložené daně 

byla vzpočítána na yákladě celkových aktiv. Pro stanovení hladiny 

významnosti byla použita studie McKee, Eilifsen (2000).  V této studii jsou 

stanoveny 4 možné postupy, jak stanovit hladinu výynamnosti (Single rules, 

Variable of size rules, Blend of averaging methods a Formula methods).  

Pro výpočet hladiny významnosti se jako nejvhodnější jevil přístup Single 

rules. Jsou to obecná pravidla, založená na ohodnocení kvalitativních faktorů, 

která umožňují auditorovi zvolit nejvhodnější postup pro výpočet hladiny 

významnosti pro každého specifického klienta. Možné finanční proměnné 

pro Single rules jsou následující:  

 5 % z příjmu před zdaněním, 

 ½ % z celkových aktiv, 

 1 % z vlastního kapitálu nebo 

 ½ % z celkových výnosů. 

Pro výpočet hladiny významnosti byla nejvhodnější hranice ½ % z celkových 

aktiv. Výsledky jsou dále porovnávány s předchozími studiemi, které byly 

uveřejněny na toto téma. (Habanec (2016), Habanec, Bohušová (2017), 

Habanec (2017, 2018)).  

Hladina významnosti tedy byla stanovena podle následujícího vzorce: 

Hladina významnosti = Celková aktiva* 0.05 
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3 ANALÝZA KATEGORIE ODLOŽENÉ 

DANĚ V PRŮMYSLU 

Kategorie odložené daně byla analyzována na vzorku společností, 

který se skládal ze 114 společností. Nicméně 41 společností bylo nutné vyřadit, 

z důvodu nedostupných účetních výkazů nebo nedohledatelných za celé 

sledované období. Celkem se tedy vzorek skládá ze 73 společností za období 

od roku 2005 až po rok 2016. Datový vzorek se tedy skládá z 876 pozorování. 

Následující tabulka ukazuje významnost kategorie odložené daně 

ve zkoumaných společnostech. 
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Tabulka 1: Významnost kategorie odložené daně v průmyslu (%) 

Společnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Průmysl 

ADVANCED VISION T.  IS 2  A; 0,91   A; 0,75   A; 0,72   A; 3,68   N; 0   N; 0   A; 2,18   A; 1,67   A; 4,94   A; 4,41   A; 3,84   A; 3,51   A; 2,22  

AIRBUS GROUP SE  A; 0,85   N; 0,22   A; 0,68   A; 2,36   A; 2,37   A; 3,67   A; 3,7   A; 3,27   A; 2,52   A; 4,77   A; 5,25   A; 5,63   A; 2,94  

AMADEUS FIRE AG  N; 0,43   A; 1,39   A; 0,72   A; 0,53   N; 0,26   A; 0,5   N; 0,27   A; 0,68   N; 0,31   N; 0,14   N; 0,41   A; 0,68   A; 0,53  

BASLER AG O.N.  A; 6,93   A; 2,3   N; 0,43   A; 0,76   A; 8,01   A; 1,7   A; 1,61   N; 0,12   A; 1,81   A; 3,58   A; 5,19   A; 5,92   A; 3,2  

BILFINGER SE O.N.  A; 0,66   N; 0,27   A; 0,9   A; 1,43   A; 1,08   N; 0,49   N; 0,4   A; 0,56   A; 2,19   A; 2,07   A; 1,65   A; 1,14   A; 1,07  

CENTROTEC SUSTAINABLE   A; 1,64   A; 4,87   A; 4,29   A; 4,02   A; 3,39   A; 2,89   A; 3,45   A; 2,82   A; 2,24   A; 1,31   A; 1,16   A; 0,71   A; 2,73  

CLERE AG O.N. KONV.  N; 0,48   A; 0,82   A; 1,72   N; 0,49   A; 2,01   N; 0,12   N; 0,34   N; 0,44   N; 0,45   A; 0,61   A; 0,78   N; 0,33   A; 0,72  

CROPENERGIES AG  A; 6,32   A; 2,86   A; 2,15   A; 0,6   A; 0,82   N; 0,07   N; 0   A; 0,89   N; 0,09   A; 1,75   A; 2,45   A; 3,79   A; 1,82  

DIEBOLD NIXDORF  INH.O.N.  A; 3,48   A; 3,89   A; 2,96   N; 0,19   A; 1,6   A; 1,86   A; 2,5   A; 1,69   A; 4,62   N; 0,08   A; 4,08   A; 5,71   A; 2,72  

DR. HOENLE AG O.N.  N; 0,43   A; 0,92   A; 0,57   A; 0,9   N; 0,02   A; 0,57   N; 0,13   A; 1,24   A; 1,14   A; 1,92   A; 1,59   A; 1,59   A; 0,92  

DUERR AG O.N.  N; 0,11   A; 1,13   A; 1,77   A; 2,1   A; 3,14   A; 1,65   A; 2,34   A; 2,38   A; 1,72   A; 2,85   A; 2,76   A; 0,75   A; 1,89  

FRANCOTYP-POSTALIA HLDG  A; 0,75   A; 2,07   A; 0,83   A; 4,56   A; 8,57   A; 8,11   A; 5,98   A; 4,5   A; 3,25   A; 1,67   A; 0,72   N; 0,17   A; 3,43  

GEA GROUP AG  A; 11,3   A; 7,76   A; 5,84   A; 4,4   A; 4,95   A; 5,25   A; 4,06   A; 5   A; 4,44   A; 6,01   A; 6,2   A; 5,84   A; 5,92  

GESCO AG  NA O.N.  A; 3,88   A; 3,42   A; 3,55   A; 1,77   A; 1,24   A; 1,06   A; 2,19   A; 1,44   N; 0,29   N; 0,49   N; 0,19   N; 0,04   A; 1,63  

HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N.  A; 2,7   A; 3,03   A; 3,35   A; 3,18   A; 2,44   A; 1,7   A; 1,29   A; 0,77   N; 0,39   A; 0,87   A; 1,3   A; 0,77   A; 1,82  

INDUS HOLDING AG  A; 1,34   A; 1,78   A; 1,56   A; 1,69   A; 1,63   A; 1,33   A; 1,55   A; 1,68   A; 1,98   A; 2,26   A; 2,44   A; 2,32   A; 1,8  

JENOPTIK AG O.N.  A; 5,98   A; 6,96   A; 7,03   A; 8,17   A; 7,5   A; 7,99   A; 9,74   A; 9,89   A; 9,66   A; 9,31   A; 9,11   A; 8,85   A; 8,35  

JUNGHEINRICH AG O.N.VZO  A; 2,74   A; 2,02   A; 1,12   A; 0,87   A; 2,31   A; 2,28   A; 2,09   A; 2,09   A; 2,79   A; 3,3   A; 2,32   A; 2,39   A; 2,19  

KLOECKNER + CO SE NA  A; 4,06   A; 2,13   A; 2,19   A; 1,69   A; 1,2   A; 0,59   A; 2,47   A; 2,49   A; 3,24   A; 3,59   A; 1,16   A; 1,18   A; 2,17  

KOENIG + BAUER AG ST O.N.  A; 0,85   A; 0,6   A; 0,65   N; 0,27   A; 1   A; 1,25   A; 1,61   A; 1,86   A; 1,03   A; 1,54   A; 1,74   A; 3,95   A; 1,36  
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Společnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Průmysl 

KROMI LOGISTIK  INH. O.N.  A; 1,83   A; 0,66   N; 0,15   N; 0,15   N; 0,07   N; 0,03   N; 0,34   A; 0,77   A; 1,02   A; 1,34   A; 1,07   A; 1,39   A; 0,74  

KRONES AG O.N.  N; 0,21   N; 0,23   N; 0,41   A; 0,78   A; 0,64   N; 0,47   A; 0,78   N; 0,22   A; 0,81   N; 0,17   A; 0,7   A; 0,53   A; 0,5  

KUKA AG  A; 2,99   A; 2,94   A; 2,97   A; 1,55   A; 0,95   A; 1,65   A; 1,39   A; 0,88   N; 0,07   A; 0,86   N; 0,3   N; 0,13   A; 1,39  

KWS SAAT SE O.N.  A; 0,71   N; 0,32   N; 0,06   N; 0,45   N; 0,15   A; 0,86   N; 0,49   A; 0,92   A; 0,61   A; 1,86   A; 1,93   A; 2,19   A; 0,88  

LPKF LASER+ELECTRON.  N; 0,04   N; 0,46   A; 1,3   A; 1,35   N; 0,14   N; 0,38   N; 0,11   A; 0,71   A; 0,68   A; 1,74   A; 1,71   A; 0,99   A; 0,8  

MANZ AG  A; 5,38   A; 5,71   A; 5,16   A; 2,42   A; 1,85   A; 2,75   N; 0,01   N; 0,16   N; 0,35   N; 0,14   A; 0,99   N; 0,43   A; 2,11  

MASTERFLEX O.N.  N; 0,42   N; 0,01   A; 1,94   A; 6,31   A; 8,18   A;10,22  A; 9,71   A; 9,02   A; 3,74   A; 2,14   A; 1,01   A; 0,86   A; 4,46  

M.A.X. AUTOMATION AG  A; 3,58   A; 2,88   A; 1,58   A; 1,75   A; 1,84   A; 2,03   A; 2,72   A; 3,01   A; 3,16   A; 3,79   A; 2,36   A; 1,08   A; 2,48  

MBB SE O.N.  A; 1,94   A; 3,58   A; 3,45   A; 1,64   A; 0,65   A; 1,3   A; 1,69   A; 0,8   A; 1,82   A; 1,54   A; 1,71   A; 0,55   A; 1,72  

MTU AERO ENGINES NA O.N.  A; 8,78   A; 9,82   A; 9,59   A; 7,07   A; 7,93   A; 6,26   A; 5,16   A; 4,5   A; 4,32   A; 0,63   N; 0,37   A; 0,56   A; 5,42  

NORDEX SE O.N.  A; 8,27   A; 4,47   A; 4,55   A; 2,66   A; 2,72   A; 2,05   A; 2,32   A; 2,44   A; 1,5   A; 1,12   A; 1,38   A; 0,68   A; 2,85  

PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.  A; 4,03   A; 3,12   A; 2,2   A; 2,28   N; 0,08   A; 1,02   A; 1,33   A; 0,97   A; 1,24   A; 3,39   A; 4,06   A; 4,67   A; 2,37  

PVA TEPLA AG O.N.  A;13,28   A; 9,45   N; 0,29   A; 1   N; 0,41   N; 0,16   N; 0,09   N; 0,23   A; 5,45   A; 3,66   A; 2,57   A; 2,64   A; 3,27  

R. STAHL AG   NA O.N.  A; 1,34   N; 0,31   N; 0,18   N; 0,4   N; 0,06   N; 0,13   A; 2,81   A; 2,51   A; 5,28   A; 4,97   A; 4,98   A; 6,19   A; 2,43  

RATIONAL AG  A; 2,26   A; 2,11   A; 1,05   A; 1,39   A; 1,06   A; 1,24   A; 1,53   A; 1,47   A; 1,29   A; 1,18   A; 1,17   A; 1,42   A; 1,43  

RHEINMETALL AG  A; 1,34   A; 1,22   A; 0,58   N; 0,02   A; 0,88   N; 0,47   N; 0,08   A; 1,42   A; 1,91   A; 3,94   A; 3,71   A; 3,33   A; 1,57  

SAF HOLLAND S.A.   EO-,01  A; 8,52   A; 5,21   A; 4,07   A; 3,71   A; 2,92   N; 0,17   A; 0,62   N; 0,04   N; 0,16   A; 1,42   A; 1,92   A; 1,52   A; 2,52  

SCHALTBAU HOLDING O.N  A; 3,05   A; 1,92   A; 1,63   A; 1,61   A; 1,39   A; 1,13   A; 1,76   A; 3,4   A; 2,2   A; 1,71   A; 0,57   A; 2,59   A; 1,91  

SENVION S.A.   A; 1,09   N; 0   A; 0,65   A; 0,86   A; 1,71   A; 1,84   A; 2,36   A; 5,04   A; 5,88   A; 9,17   A; 8,23   A; 7,6   A; 3,7  

SFC ENERGY AG  A; 3,19   A; 3,17   N; 0   N; 0   N; 0   N; 0   A; 1,13   A; 1,08   A; 2,87   A; 2,13   A; 1,4   N; 0,29   A; 2,1  

SIEMENS AG NA  N; 0   A; 2,19   A; 2,41   A; 2,64   A; 3,27   A; 2,5   A; 3,03   A; 2,67   A; 2,65   A; 1,64   A; 2,06   A; 0,52   A; 2,13  
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Společnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Průmysl 

SINGULUS TECHNOL.  A; 1,71   A; 3,59   A; 3,09   A; 4,57   A; 1,97   A; 0,93   N; 0,48   A; 1,38   A; 1,68   A; 2,38   N; 0,17   A; 0,73   A; 1,89  

SMA SOLAR TECHNOL.AG  A; 0,67   N; 0,11   N; 0,07   N; 0,26   A; 0,83   A; 0,57   N; 0,27   A; 3,21   A; 4,07   A; 5,2   A; 5,55   A; 2,66   A; 1,96  

SMT SCHARF AG  A; 9,84   A; 4,72   A; 1,81   A; 2,73   A; 1,64   A; 1,38   A; 3,9   A; 1,34   A; 2,25   A; 2,85   A; 5,32   A; 3,65   A; 3,45  

SOFTING AG O.N.  A; 4,24   A; 9,38   A; 3,29   A; 0,73   A; 2,03   N; 0,26   A; 1,48   A; 2,54   A; 4,15   A; 1,88   A; 2,33   A; 2,4   A; 2,89  

SOLARWORLD AG O.N.  A; 1,19   A; 0,74   N; 0,21   N; 0,16   A; 0,9   A; 1,22   A; 0,59   A; 5,8   A;12,74   A; 5,77   A; 5,45   N; 0,03   A; 2,9  

TECHNOTRANS AG NA O.N.  A; 0,58   N; 0,26   N; 0,32   A; 1,86   A; 6,22   A; 6,34   A; 5,5   A; 4,64   A; 2,5   A; 1,13   A; 1,24   N; 0,18   A; 2,56  

THYSSENKRUPP AG O.N.  A; 1,05   N; 0,34   A; 1,47   A; 1,58   A; 0,8   A; 1,03   A; 1,4   A; 3,78   A; 4,56   A; 4,78   A; 5,54   A; 6,52   A; 2,74  

VERBIO VER.BIOENERGIE  ON  A; 1,83   N; 0,29   A; 0,77   A; 0,65   A; 0,51   N; 0,23   N; 0,24   N; 0,02   N; 0,02   A; 1,39   A; 2,52   A; 0,69   A; 0,76  

VISCOM AG O.N.  A; 1,55   A; 0,89   A; 0,85   A; 1,25   A; 0,84   A; 6,77   A; 2,49   N; 0,11   A; 0,7   A; 0,71   A; 1,06   A; 1,56   A; 1,56  

VOSSLOH AG O.N.  N; 0,12   A; 1,22   A; 0,6   N; 0,25   N; 0,47   N; 0,12   N; 0,16   N; 0,09   A; 0,77   A; 2,05   A; 1,64   A; 1,76   A; 0,77  

WACKER NEUSON NA O.N.  A; 2,06   A; 2,02   A; 1,87   A; 1,57   A; 1,25   A; 0,93   A; 0,69   N; 0,13   N; 0,21   N; 0,12   N; 0,36   A; 0,52   A; 0,98  

WASHTEC AG O.N.  A; 16,5   A;11,91   A; 8   A; 4,93   A; 3,78   A; 1,13   A; 2,09   A; 1,59   A; 0,65   A; 0,64   N; 0,26   N; 0,33   A; 4,32  

ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY  A; 0,73   N; 0,34   N; 0,18   N; 0,29   A; 0,86   A; 1,59   A; 0,8   N; 0,36   N; 0,22   A; 0,57   N; 0   N; 0   A; 0,49  

A.I.S. AG  A; 6,91   A; 7,26   A; 7,77   A; 7,86   A; 8,03   A;10,07   A; 7,4   A; 5,26   A; 3,17   A; 1,14   A; 0,68   A; 0,94   A; 5,54  

ALPHAFORM AG O.N.  N; 0   A; 1,02   A; 2,63   A; 1,86   A; 0,96   N; 0   N; 0   N; 0,05   N; 0,05   N; 0,15   N; 0   N; 0   A; 0,56  

BABCOCK-BSH AG O.N.  A; 2,06   A; 0,74   N; 0   A; 1,93   N; 0,19   A; 5,7   A; 0,54   A; 1,04   A; 1,31   A; 1,41   A; 0,97   N; 0,46   A; 1,36  

BOEWE SYSTEC AG O.N.  A; 3,82   A; 2,15   A; 1,3   N; 0,22   A; 0,68   N; 0,15   N; 0,11   N; 0,13   N; 0,14   N; 0,18   N; 0,17   N; 0,16   A; 0,77  

HANSEYACHTS O.N.  N; 0,22   A; 0,51   A; 4   A; 1,34   N; 0,48   N; 0,38   A; 0,62   N; 0,32   N; 0,39   N; 0,02   N; 0,09   N; 0,39   A; 0,73  

INFAS HLDG AG  O.N.  N; 0   N; 0,05   N; 0,31   A; 0,63   A; 1,3   N; 0,25   A;16,48   A; 18,44   A;18,52   A; 16,76   A;10,06   A; 5,22   A; 7,33  

KSB AG O.N. ST  N; 0,03   N; 0,07   A; 1,01   A; 0,88   A; 0,89   A; 0,68   A; 1,19   A; 1,12   A; 3,28   A; 3,11   A; 4,24   A; 3,41   A; 1,66  

MAN SE ST O.N.  A; 0,88   A; 1,67   N; 0,43   N; 0,25   A; 1,6   A; 1,77   A; 1,89   A; 1,89   A; 0,98   A; 1,45   A; 1,14   A; 2,04   A; 1,33  
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Společnost 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Průmysl 

MEDION AG O.N.  A; 3,33   A; 3,31   A; 2,2   A; 1,59   N; 0,19   N; 0,09   N; 0,05   N; 0,09   N; 0,05   N; 0,31   N; 0,33   A; 0,65   A; 1,02  

ORBIS AG O.N.  A;26,13   A;26,71   A; 20,37   A; 16,48   A;17,78   A;16,47   A;15,66   A; 13,89   A;12,74   A; 12,35   A;10,81   A; 9,59   A; 16,58  

PITTLER MA.FABR. AG  N; 0   N; 0   N; 0   N; 0   N; 0   A;11,85   A; 6,82   A; 5,56   A; 5,42   A; 5,42   A; 5,08   A; 4,01   A; 3,68  

SCHUMAG AG O.N.  N; 0,09   A; 0,95   N; 0   A; 3,37   A; 4,52   A; 3,55   A; 1,73   N; 0,43   A; 0,74   N; 0,25   N; 0,49   A; 2,95   A; 1,59  

TURBON AG O.N.  A;20,94   A; 1,67   A; 4,6   A; 4,3   A; 1,23   A; 0,87   N; 0,06   A; 0,51   A; 1,08   A; 0,92   A; 2,37   A; 3,95   A; 3,54  

2G ENERGY AG  A; 1,07   A; 1,67   A; 0,74   N; 0,4   N; 0,35   A; 0,78   A; 1,13   A; 0,95   A; 1   A; 0,87   A; 1,23   A; 2,22   A; 1,03  

DALDRUP+SOEHNE AG  A; 0,87   N; 0,02   N; 0,09   A; 0,7   N; 0,1   N; 0,06   N; 0,03   N; 0,01   N; 0,07   N; 0,13   N; 0,14   A; 0,56   N; 0,23  

DISKUS WERKE AG  A; 1,82   N; 0,15   N; 0,32   A; 2,69   A; 3,92   A; 6,94   N; 0,27   N; 0,2   A; 3,81   A; 3,25   N; 0,11   N; 0,07   A; 1,96  

M-U-T AG MESSGER.INH.O.N.  N; 0   N; 0   N; 0,21   N; 0,07   N; 0,42   N; 0,03   N; 0,29   N; 0,07   A; 2,03   A; 3,05   A; 2,73   A; 1,48   A; 0,87  

NABALTEC AG INH.  N; 0   N; 0,28   N; 0,2   A; 2,98   A; 1,57   A; 0,84   A; 1,72   A; 1,56   A; 1,44   A; 0,76   A; 0,72   N; 0,05   A; 1,01  

NANOGATE AG  A; 0,97   A; 0,66   A; 2,24   A; 1,67   A; 1,31   N; 0,09   A; 1,23   N; 0,45   A; 0,65   A; 0,58   A; 1,01   A; 2,61   A; 1,12  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Díky výše uvedené tabulce je možné konstatovat, že kategorie odložené daně 

je významnou položkou účetních výkazů pro společnosti podnikající 

v průmyslu. U všech společností byla tato kategorie významná až na společnost 

DALDRUP+SOEHNE AG, která po téměř celé sledované období vykazovala 

nulovou kategorii odložené daně. Je tedy možné říci, že kategorie odložená daň 

je významnou položkou účetních výkazů pro rozhodování externích uživatelů. 

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Hlavním cílem bylo identifikovat, zda je kategorie odložená daň významnou 

položkou účetních výkazů pro rozhodování externích uživatelů. Bylo 

analyzováno 73 společností v období let 2005 až 2016, z nichž pouze jedna 

společnost vykazovala nevýznamnou kategorii odložená daň. Celkem bylo 

provedeno 876 pozorování. 

Závěry tohoto článku se shodují s již provedenými studiemi např. Poterba 

(2011), který zjistil, že kategorie odložené daně ovlivňuje chování společností. 

Lev Nissim (2004) a Hanlon (2005) zjišťovali, zda daňový základ poskytuje 

informace o růstu a trvalosti zisku. Zjistili, že odložená daň poskytuje 

informace externím uživatelům. Tyto závěry se rovněž shodují se závěry tohoto 

článku. 

Tento článek je pokračováním v analýze významnosti kategorie odložené daně 

v různých sektorech ekonomiky. Problém byl ve vyřazení 41 společností, 

což činí cca 36 % celkového souboru. V dalších pracích tyto chybějící data 

plánujeme nahradit statistickými metodami.  

V porovnání s předchozími pracemi, kde byla zkoumána významnost kategorie 

odložená daň v chemickém (Habanec, 2017) a farmaceutickém průmyslu 

(Habanec, 2018), můžeme konstatovat významnost kategorie odložená daň. 

Průměr významnosti v chemickém průmyslu byl 3,7 %, ve farmaceutickém 

2,69 %. V průmyslnictví průměrná významnost vychází 2,41 %. Závěrem tedy 

můžeme konstatovat, že kategorie odložená daň je významnou položkou 

účetních výkazů společnosti pro rozhodování externích uživatelů. 

Nejvýznamnější je v chemickém průmyslu.      
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KE KONCEPCI NOVÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY 

ON THE CONCEPT OF NEW ACCOUTING 

LEGISLATION 

 

Roman Horák  

 

Abstrakt: Ministerstvo financí předložilo v listopadu 2018 k veřejné konzultaci 

materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“.  Tento 

dokument připravila pracovní skupina, kterou tvořily profesní organizace 

a komory. Cílem jejího úsilí bylo shrnutí stávajícího stavu právní úpravy 

účetnictví. Následně byla zahájena veřejná konzultace. V dubnu 2019 byly 

připomínky vzešlé z diskuse zapracovány do dokumentu: „Vyhodnocení 

veřejné konzultace  k  souhrnu koncepce nové účetní legislativy 2020 - 2030“. 

Autor článku provedl analýzu tohoto dokumentu. Předkládá vyjádření k oběma 

materiálům jako příspěvek k další odborné diskusi před vypracování návrhu 

nového zákona o účetnictví a souvisejících právních předpisů. 

 

Klíčová slova: účetní, účetnictví, vedení účetnictví, Evropská směrnice, 

koncepce rámec účetnictví, konsolidovaná účetní závěrka, finanční výkazy, 

výroční zpráva, malé podniky, nezisková organizace, účetní zásady a principy. 

 

Abstract: In November 2018, the Ministry of Finance submitted a public 

consultation document, “Summary of the solution of the new accounting 

legislation 2020 - 2030” by working an expert group consisted of professional 

organizations and chambers. The aim of the document was to summarize the 

current state of legislation of accounting. Was opened a public consultation. In 

April 2019, comments of the public consultation were incorporated into the 

document "Evaluation of the Public Consultation on the Summary of the 

Concept of the New Accounting Legislation 2020 - 2030". The author of the 

article analyzed both documents and presented his opinion of the new 

amendment as a contribution to further discussion of the draft of the new 

Accounting Act and related legislation. 
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Keywords: accountant, accounting, bookkeeping, European Directive, the 

concept framework of accounting, consolidated financial statements, financial 

statements, annual report, small businesses, non-profit organization 

accounting policies and principles. 

 

JEL klasifikace: M41 

1 ÚVOD 

Pracovní skupina náměstka MF ČR pro řízení sekce 04 – Finanční řízení 

a kontrola představila veřejnosti na webových stránkách MF ČR v listopadu 

2018 dokument „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“ 

dále jen Souhrn koncepce. V rámci pracovní skupiny pracovali experti nejen 

MF ČR, ale i zástupci těchto organizací: 

 Accountancy Europe, 

 Akademie věd ČR, 

 Česká národní banka, 

 Generální finanční ředitelství, 

 Komora auditorů ČR, 

 Komora certifikovaných účetních, 

 Komora daňových poradců, 

 Svaz účetních, 

 Vysoká škola ekonomická v Praze. 

Cílem pracovní skupiny bylo předložit: 

 Charakteristiku stávajícího stavu základních okruhů problematiky právní 

úpravy  v  oblasti účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových 

organizacích.  

 Návrh dalšího vhodného vývoje v těchto oblastech, a to jako podkladu 

pro další odbornou diskusi. 

Materiál neobsahoval analýze účetnictví zdravotních pojišťoven a některých 

vybraných účetních jednotek, které jsou územními samosprávnými celky, 

dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami regionů soudržnosti, 

příspěvkovými organizacemi, státními fondy podle rozpočtových pravidel 

a organizačními složkami státu. Vzhledem k nedávno provedené reformě 
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účetnictví těchto celků se žádná významná změna v souvislosti s novou 

koncepcí účetní legislativy nepředpokládá. Souhrn koncepce byl představen 

na 9. ročníku odborného semináře Národní účetní rady dne 7. prosince 2018 

na VŠE v Praze. Proběhla veřejná konzultace k Souhrnu koncepce, kterého 

se účastnilo 19 subjektů různých kategorií ve složení uvedeného na obrázku 

2.  Na základě této konzultace pracovní skupina MF ČR vydala „Vyhodnocení 

veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 - 

2030“ dále jen Vyhodnocení. 

Cílem článku je informovat konferenci o připravované koncepci účetní 

legislativy a předložit úvahu nad navrženou úpravou uplatnění obecných 

účetních principů a zásad v nové účetní legislativě. Autor článku provedl 

obsahovou analýzu dokumentů Souhrn koncepce a Vyhodnocení se zaměřením 

na vybraná témata. Jedná se o kapitoly: I. 1. Ke koncepčnímu rámci, I. 2. Účetní 

zásady a principy. V článku autor uvádí vybrané citace ze „Souhrn koncepce“ 

či Vyhodnocení proloženým textem. Tyto materiály byly základními 

literárními zdroji. 

2 CHARAKTERISTIKA A VYHODNOCENÍ NÁVRHU 

KONCEPCE NOVÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY 

2.1 Současný stav účetní legislativy 

Mezi základní právní účetní normy, které jsou registrovány ve Sbírce listin, 

patří: 

 zákon o účetnictví, 

 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, 

 zákon o auditorech. 

Dále jsou to doporučující normy, které nejsou součástí českých právních 

předpisů, jsou: 

 České účetní standardy pro různé druhy organizací – účetní jednotky, 

 IFRS - mezinárodní účetní standardy, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady. 

 Interpretace Národní účetní rady. 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nepodléhá 

častým novelizacím. Za 27 let účinnosti tohoto zákona, bylo provedeno pouze 

15 novelizací. Na druhou stranu za tuto dobu z procesního a formálního 
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hlediska struktura zákona již neodpovídá současnému stavu poznání tvorby 

legislativy. Dále z věcného hlediska subjekty dotčené vedením účetnictví řeší 

nové situace, hospodářské procesy, které musí zachycovat jako účetní případy. 

Tyto nelze jednoduše zahrnout pod stávající způsoby a právní regulaci. Sama 

účetní jednotka má za povinnost vytvořit vnitřní účetní směrnice k vedení 

účetnictví. Současná účetní praxe dokazuje, že výše uvedené předpisy 

nepostačují k zachycení nových ekonomických procesů, vzniklých postupů 

a subjektů. Život s sebou přináší nové situace. Uplatňují se nové formy 

a způsoby podnikání související s globalizovanou, digitalizovanou a sdílenou 

ekonomikou. Např. jde o využívání různých aplikací, kryptoměn atd. Vznikají 

nové druhy organizací, účetních jednotek, jejichž právní zakotvení se objevuje 

v národní i mezinárodní legislativě. Příkladem mohou být investiční 

společnosti nebo svěřenské fondy („trusty“).  

V oblasti regulace v rámci EU nabývají na stále větším významu Mezinárodní 

účetní standardy (IAS/IFRS) a harmonizace účetnictví. Jako příklad slouží 

IFRS 9 – Finanční nástroje na celosvětovou dluhovou krizi z roku 2008. Tyto 

důvody vedly MF ČR zajistit srovnatelnost informací vykazovaných 

zahraničními účetními jednotkami v její jurisdikci. Právní předpisy upravující 

účetnictví mají podporovat volný evropský trh kapitálu a služeb, 

konkurenceschopnost našich firem na evropském nebo světovém trhu. Proto je 

žádoucí, aby soustava právních předpisů v oblasti účetnictví odpovídala nových 

ekonomickým a právním podmínkám a stále poskytovala uživatelům výstupů 

z účetnictví relevantní účetní informace.  

Mění se účetní praxe a následně i účetní teorie. Stávající účetní předpisy 

na změny nereagují. Před účetními jednotkami se objevují otázky: Jak má 

účetnictví zachycovat tyto děje? Jak uzpůsobit stávající účetní postupy, 

terminologii, aby byla zachována podstata a smysl účetnictví?  

Má-li účetnictví být systémem zobrazující ekonomickou realitu 

formalizovaným způsobem tak, „…,aby účetní závěrka byla sestavena na jeho 

základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, 

která tyto informace využívá (dále jen „uživatel“), činit ekonomická 

rozhodnutí“. (viz § 7 ZoÚ), měla by být přizpůsobena účetní legislativa.  

Pracovní tým připravil dokument Souhrn koncepce, který je komplexním 

materiálem obsahující 212 stránek. Řeší pojetí nového zákona o účetnictví 

odpovídající požadavkům první poloviny 21. století. Jeho obsah je uveden 

na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Obsah „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“ 

 

Zdroj: MF ČR 

2.2 Vyhodnocení názorů k nové koncepci účetní legislativy  

Ministerstvo financí ČR v rámci odborné konzultace oslovilo odbornou 

veřejnost. Veřejné konzultace k „Souhrn koncepce“ se zúčastnilo 19 subjektů, 

které byly rozděleny podle právní formy subjektu do 6 různých kategorií. 

Z níže uvedeného grafu na obrázku 2 je zřejmé, že zastoupení subjektů bylo 

různorodé, což přispělo k  vyhodnocení veřejné konzultace. 

  



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

23 

Obrázek 2: Přehled o účastnících veřejné konzultace 

 

Zdroj: MF ČR 

Součástí každé kapitoly byly předloženy tři otázky, které měly motivovat 

konzultující k vyjádření svých názorů, připomínek a doporučení. Příklad otázek 

je uveden na obrázku 3. 

Obrázek 3: Přehled otázek ke kapitole 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MF ČR 
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I. 1.8. Otázky ke kapitole 

Otázka č. 1: Souhlasíte s navrhovaným řešením tak, jak je uvedeno 

v podkapitole navrhovaná úprava? Pokud ne, vysvětlete, prosím, proč 

a navrhněte jiné řešení. 

Otázka č. 2: Jsou podle Vašeho názoru v kapitole uvedeny všechny 

související otázky a rizika? Pokud ne, prosím, doplňte. 

Otázka č. 3: Máte v tuto chvíli nějaké další komentáře, případně návrhny 

na dolnění kapitoly? Prosím, uveďte. 
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Obrázek 4: Přehled komentářů a připomínek ke kapitolám 

 

Zdroj: MF ČR 

V případě, že konzultující nesouhlasili s navrhovanou variantou, měli 

v komentáři vyjádřit příčinu nesouhlasu a navrhnout jiné řešení. Podle četnosti 

vyjádření, nejvíce komentářů bylo směřováno ke koncepčnímu rámci 

a obecným účetním zásadám, principům a vymezením účetních jednotek 

v zákoně o účetnictví. Přehled doporučení a komentářů k Souhrnu koncepce je 

uveden na obrázku 4. 

Ne všichni konzultující se vyjadřovali ke všem kapitolám. Výsledky 

z Vyhodnocení jednotlivých kapitol nejsou podle MF ČR reprezentativní 

a v některých případech i relevantní. Kvalita připomínek, komentářů 

a  doporučení i přesto je významnou podporou pro přípravu nového zákona.  
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3 ANALÝZA PODKAPITOL I.1 A I.2 

3.1 Ke koncepčnímu rámci a obecným účetním zásadám 

a principům 

MF ČR Koncepčním rámcem účetnictví „…rozumí soubor předpokladů, 

principů a definic, ze kterých účetnictví vychází. Vzhledem k dlouhému vývoji 

účetnictví se řada těchto předpokladů, principů a definic postupně stala obecně 

uznávanými.“ Tento rámec je podrobněji vysvětlen v „Souhrn koncepce“ a je 

na obrázku 5. Ze Souhrnu koncepce vyplývá, že stávající právní účetní předpisy 

neobsahují koncepční rámec ani jeho části v ucelené podobě. Na příklad pouze 

některé obecné účetní zásady jsou v zákoně explicitně vyjádřené (princip 

věcného a časového souladu nákladů a výnosů). Jiné jsou vyjádřeny implicitně 

(princip stálosti cen). V zákoně nejsou vymezeny explicitně cíl účetnictví 

ani základní účetní pojmy, jako např. aktiva, pasiva, náklady a výnosy, závěrka, 

závěrka, rozvaha apod.. Tato skutečnost přispívá  k  rozdílnému chápání těchto 

principů, zásad, pojmů a metod, což se projevuje nejen ve vzdělávání 

a následné praxi účetních, ale může mít významné dopady při řešení daňových 

a soudních sporů.  Podrobněji je problematika rozebrány následující kapitole. 

Z Vyhodnocení vyplynulo, že 75 % aktérů diskuse souhlasilo s návrhem, že: 

„… nová úprava by měla být vypracována na základě koncepčního rámce, 

který se v co největší míře stane „psaným“ rámcem a jeho jednotlivé koncepční 

prvky budou promítnuty do textu zákona. Případné odchylky by měly být 

popsány a zdůvodněny, a to i ve vazbě na směrnici 2013/34/EU, včetně úlev 

pro mikro a malé účetní jednotky. Dalším důležitým podnětem pramenícím 

z veřejné konzultace je sblížení navrhovaného koncepčního rámce 

s koncepčním rámcem IFRS a převzetí a začlenění některých jeho prvků 

(např. přiřazování nákladů a výnosů IFRS 15, funkční měna IAS 21, 

znehodnocení).“  
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Obrázek 5: Schéma koncečního rámce 

 

Zdroj: MF ČR 

Souhrn koncepce se účetními zásadami a principy uvádí:„… se obecně 

považuje soubor pravidel, která jsou imanentní účetnictví, jako způsobu 

zachycení ekonomické reality formalizovaným a předvídatelným způsobem. 

Účetní jednotky se těmito zásadami a principy řídí při vedení účetnictví 

a při sestavování účetní závěrky bez ohledu na to, zda si to uvědomují či nikoli. 

Účetní zásady a principy zpravidla nebývají vyčerpávajícím způsobem 

kodifikovány (výslovně vymezeny právním předpisem).“ V ZoÚ jsou některé 

obecné účetní zásady zapracovány v ustanoveních podobně jako je tomu 

ve Směrnici 2013/34/EU, např. u zásady přiřazování nákladů a výnosů. 

V Souhrnu koncepce se navrhuje buď ponechat stávající stav anebo„… 

soustředit obecné účetní zásady na „jedno místo“ a tím poskytnout uživatelům 

ZoÚ větší uživatelský komfort.“ S tímto problémem jsou spojeny další 

diskutované otázky, jako např.: 
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1. Vztahují se obecné účetní zásady na všechny účetní jednotky? 

2. Mohou být obecné účetní zásady dodrženy u mikro účetních jednotek, 

malých účetních jednotek anebo nestátních neziskových organizací?  

3. Vztahují se obecné účetní zásady i na vedení hotovostního 

(jednoduchého) účetnictví? 

4. Jak budou postupovat účetní jednotky, které budou sestavovat účetní 

závěrku podle IFRS? 5. Měla by být převzata zásada „přednosti obsahu 

nad formou“ anebo ponechat stávající stav?  

5. Vymezit zásady a principy taxativním způsobem nebo demonstrativním 

způsobem  v  novém ZoÚ?  

6. Je vhodné uvést v zákoně též interpretační ustanovení v tom smyslu, 

že pokud konkrétní účetní případ není upraven zákonem, řeší 

se  v  souladu s účetními principy a zásadami? 8. Jak provázat vymezení 

zásad v zákoně s případným koncepčním rámcem? 

Z Vyhodnocení vyplynulo, že všichni respondenti souhlasili „…se shrnutím 

obecných účetních zásad do zákona o účetnictví“. Z Vyhodnocení je zřejmé, 

„…že někteří účastníci veřejné konzultace poptávají v českých účetních 

předpisech zpřesnění obecných účetních principů a zásad, ať už se jedná 

např. o zásadu obsahu nad formou nebo definici akruálního principu“ a dále 

i „…zařazení obecných principů účtování do účetní legislativy.“ 

Ve Vyhodnocení se uvádí, že „…některé subjekty nesouhlasí s osvobozením 

mikro účetních jednotek od povinnosti časového rozlišení a to především 

z pohledu zkreslení hospodářského výsledku, narušení vnímání ekonomického 

rozhodování. Zároveň může toto osvobození způsobit potíže při přechodu 

do vyšší kategorie účetní jednotky.“  Celkově lze konstatovat, že zavedení 

obecných účetních zásad do ZoÚ, byť by bylo taxativní, je přínosné z hlediska 

vyšší právní jistoty účetních jednotek, nebude znamenat nadbytečnou 

administrativní zátěž. 

4 DISKUSE K SOUHRNU KONCEPCE 

A VYHODNOCENÍ 

Autor v této kapitole analyzuje nejen Souhrn koncepce a Vyhodnocení, 

ale rozvádí vybrané pasáže z obou dokumentů. Snaží se prohloubit diskusi 

na toto téma. Autor poskytuje prostor k naznačení dalšího možného řešení 

či významu pro rozvoj účetní vědy či praxi.  
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Autor se shoduje s většinou diskutujících, že koncepce stávající účetní 

legislativy neodpovídá požadavkům současnosti. Chybí jí logický rámec, 

teoretická východiska, účetní legislativa nemá nástroje na zachycení účetních 

operací související s rozvojem technologií a globalizací. Měla by být nahrazena 

novou účetní legislativou. Podle autora koncepční rámec je logickou rámcovou 

strukturou účetnictví. Měl by být teoretickým základem pro koncipování 

nového ZoÚ, která by měla nástroje splňující požadavky digitální 

a globalizované ekonomiky. 

„I. Cíle účetnictví. Cíle vymezují, komu a čemu má účetnictví sloužit. Cíle jsou 

hlavní determinantou celé právní úpravy v oblasti účetnictví, včetně samotného 

koncepčního rámce. Cílem účetnictví je sloužit informačním potřebám třetích 

stran tak, aby se na základě takto získaných informací mohly ekonomicky 

rozhodovat.“ 

Obecně cíl vyjadřuje dosažení určité mety, plánovaného, žádoucího stavu, 

kterou chceme svou činností dosáhnout. V případě účetnictví se jedná 

o vyhotovené přehledy účetní závěrky, tj. účetní výkazy, které srozumitelně 

podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá 

(dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí“. (viz § 7 ZoÚ)  Autor 

však upozorňuje, že jednotlivé body koncepčního rámce bude nutné precizovat. 

II. „Předpoklady a zásady představují základní koncepční pilíře, na nichž je 

konkrétní účetnictví vystavěno. Předpoklady a zásady vymezují myšlenkový 

prostor, ze kterého se vychází při tvorbě účetních metod a jejich soubor 

vytyčuje přístup k plnění cílů účetnictví. Těmito předpoklady je vymezení účetní 

jednotky, trvání podniku, oceňování v peněžních jednotkách, periodicita. Mezi 

zásady se uvádí stálost cen, aktuálnost a srovnatelnost nákladů a výnosů.“ 

Vyjádření autora: Autor souhlasí s diskutujícími, že je zásady by měly být 

součástí zákona z důvodu vyšší právní jistoty. Autor rozumí předpokladem 

jako nutnou a důležitou podmínku realizace účetnictví. Zásadou rozumí 

pravidlo či princip, který je důležité vždy dodržovat, aby bylo něco realizováno 

za určitých podmínek. V Souhrnu koncepce jsou definovány předpoklady 

jako obecné účetní zásady. U části „Předpoklady a zásady“ autor doporučuje 

upřesnit, co se rozumí předpoklady účetnictví. Z textu Souhrnu koncepce 

se uvádí zásada coby předpoklad. Pod „Zásadami“ se rozumí ostatní zásady 

neuvedené v „Předpokladech“. Je to zavádějící z hlediska pojmosloví, 

nepřispěje to ke zvýšení právní jistoty účetních jednotek. Vedle známých 

definic se objevují nové pojmy, jako např. relevance a v dalším textu uvádí 
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významnost v mírně odlišném významu. Dále jsou to pojmy ověřitelnost (dříve 

průkaznost), také termín užitek či neutralita, aj. nejsou důsledně vysvětleny. 

Autor trvá na jejich precizaci. V textu tyto pojmy působí nepřesně. 

III. “Kvalitativní charakteristiky a omezení. Tyto koncepční prvky podrobněji 

specifikují nároky na kvalitu informací generovaných účetnictvím. Jedná 

se o soubor podmínek, které musí být splněny, aby bylo dosaženo stanoveného 

cíle (viz bod I.). Tyto podmínky je nutné respektovat při tvorbě účetních metod. 

Omezení představují úlevy z kvalitativních nároků, jejichž aplikací nedojde 

k ohrožení stanoveného cíle.“  

IV. „Základní prvky účetních výkazů a definice. Aby účetní metody mohly být 

aplikovány zamýšleným způsobem, musí být k dispozici jasně vymezený 

pojmový aparát. Tento   pojmový aparát musí být vybudován tak, aby se s jeho 

pomocí dostávalo uživatelům (viz bod I.) takového typu informací, 

který očekávají. 

Vyjádření autora: Souhrn koncepce popisuje nutné podmínky, které musí být 

splněny, aby účetnictví plnilo svůj účel. Podobně jako u bodu II. autoři textu 

odlišně od současného ZoÚ definují některé účetní kategorie, např. není 

definován pojem „Pasiva“. Nově zavádí pojem „dluhy“. Dle názorů autora 

by měly být základní pojmy českých účetních definovány v souladu s českými 

právním pořádkem, resp. s NOZ, předpisy EU a mezinárodními účetními 

standardy (IFRS, IPSAS). 

Pro větší přehlednost je možné provést porovnání struktury ZoÚ a navrhované 

struktury nové účetní legislativy. 

5 ZÁVĚR 

Cílem článku bylo podat informaci o postupu přípravy nového ZoÚ. MF ČR 

ve spolupráci s vybranými účetními experty vybraných organizací připravilo 

Souhrn koncepce a z veřejné konzultace vypracovalo závěry zveřejněné 

ve Vyhodnocení. Autor článku provedl zhodnocení obou dokumentů. Vyjádřil 

se k návrhům konzultujících expertů. Provedl analýzy vybraných kapitol 

s nejčetnějšími připomínkami, jako je uplatnění koncepčního rámce a obecných 

účetních zásad a principů při tvorbě nové legislativy. Autor se ztotožnil 

se závěry konzultujících uvedených ve Vyhodnocení. Doporučuje 

jako teoretické východisko využít koncepční rámec pro sestavení nového ZoÚ.  

Dále souhlasí s tím, že je nutno v účetní legislativě definovat nejen stávající 

účetní pojmy, ale i nové termíny, které by měly být využity pro zachycení 
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účetních operací související s rozvojem technologií a globalizací. Podporuje 

návrhy na vymezení obecných účetních zásad a principů v účetní legislativě, 

ztotožnění s termíny z obchodně právních předpisů (např. NOZ), harmonizaci 

s EU a mezinárodními účetními standardy. Koncem roku se připravuje další 

seminář k nové účetní legislativě autora koncepční rámec, který bude zahrnovat 

další kroky k nové účetní legislativě.  Pokud bude možné, autor se zúčastní 

aktivně této diskuse. 

AFILACE 

Článek byl podpořen  IGA_AS_01-07 “Vybrané problémy veřejných financí, 

ve vazbě na daňovou problematiku, výkaznictví a účetnictví”.    
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DÁRCOVSTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A UPLATNĚNÍ 

ODPOČTU DARU V MEZIREGIONÁLNÍM SROVNÁNÍ 

CORPORATE DONATION AND USE OF DONATION 

DEDUCTION IN INTERREGIONAL COMPARISON 

 

Pavlína Kirschnerová 

 

Abstrakt: Příspěvek na základě uplatňování daňových úlev na dary 

vyhodnocuje postoje právnických osob k dárcovství a porovnává přístup firem 

k filantropii v jednotlivých regionech ČR. Přestože se zvyšují celkové 

poskytnuté objemy darů, má využívání daňového odpočtu daru klesající 

charakter. Legislativní změna v podobě navýšení limitu pro tento odpočet 

v roce 2014 nepřinesla očekávaný výsledek. Naopak v období, kdy docházelo 

k růstu ekonomiky, dochází k poklesu průměrných odpočtů darů. I přes to, 

že v nejvíce ekonomicky vyspělém regionu Hlavní město Praha jsou 

poskytovány dary v nejvyšších objemech, je zde vzhledem k počtu sídlících firem 

nejmenší procento dárců (2,3 %). Nejvyšší procento dárců je ve Zlínském kraji 

(7,1 %) a následně Pardubickém kraji (6 %). 

 

Klíčová slova: daň, podpora dárcovství, daňové úlevy, právnické osoby, 

regiony.  

 

Abstract: Based on the application of tax relief for donations, the paper 

evaluates the attitudes of companies to donation and compares companies' 

approach to philanthropy in regions of the Czech Republic. Although the total 

volume of donations increases, the use of tax deduction of donation is 

decreasing. The legislative change in the form of an increase in the limit for 

this deduction in 2014 did not bring the expected result. On the contrary, in the 

period when the economy grew, the average deductions of donations 

decreased. Even though donations are in the highest volumes in the most 

economically developed region of the City of Prague, there is the smallest 

percentage of donors due to the number of all companies (2,3%). The highest 

percentage of donors is in the Zlín Region (7.1%) and subsequently in the 

Pardubice Region (6%). 
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Keywords: tax, donation support, tax relief, corporate, regions. 

 

JEL klasifikace: H20 

1 ÚVOD 

V dnešní společnosti nejsou témata filantropie, altruistického chování 

spojována pouze s rozhodnutími činěnými v rozsahu výlučně morálních 

aspektů, emocí či životních příběhů, ale jsou projevem tendencí subjektů 

maximalizovat svůj užitek a zhodnotit prospěch sociálního konsensu 

ve společnosti, a tak se ucházet i o osobní společenskou prosperitu (Zamagni, 

1991).  

Vlády nepřímo dotují charitativní činnost tím, že umožňují daňovým 

poplatníkům, jednotlivcům či společnostem, odečíst část daru přímo z daní, 

nebo daňového základu. Daňová dotace by měla být dostatečná pro změnu 

chování, ale ne tak velká, že by se stala výlučnou motivací a podkopávala 

samotný princip filantropie. Jak ale uvádí např. Kraan (2004) nebo Hossain 

a Lamb (2012), sice tento odpočet pobízí daňové poplatníky k dárcovství, 

na druhou stranu, tak jako u jiných forem preferenčního daňového zacházení 

snižuje příjmy státu, které by jinak byly na daních vybrány. Opodstatněnost 

odpočtu daru pak spočívá v následujících důvodech. Za prvé, daňová úleva 

na dar je nezbytná z důvodu definování zdanitelného příjmu, neboť dary 

nepředstavují osobní spotřebu podle definice ideálního daňového základu 

a mohou tak být považovány za výdaj. Za druhé je daňová úleva na dary formou 

sociální odměny za individuální štědrost. A za třetí jde o záměrnou pobídku, 

určenou k dotování statků a služeb poskytovaných charitativním sektorem. 

Dle Duffa (2003) první dva důvody odporují samotné podstatě daru. Dary jsou 

dobrovolným převodem částek, pro které se dárce rozhodne, ať už má jakékoli 

pohnutky, a proto by měl dar být řádně zahrnut do zdanitelných příjmů. Je také 

protichůdné poskytovat peněžitou odměnu za štědrost.  

Daňová úleva na dary mnohdy směřuje peníze do projektů, které nemusí být 

vždy vládní prioritou. V takovémto případě by daňová úleva, jakožto výdaj 

státního rozpočtu, měla být nahrazena přímými státními výdaji na cílené 

programy. Dary také nejsou vždy zcela nezištné, a především velcí dárci těží 

z dávání druhým. Těží z tzv. „warm glow“, kdy se zviditelňují svými jmény. 

Pokud z darování vycházejí soukromé výhody, mělo by být darování 

považováno za spotřebu a zdaněno (CRFB, 2013).   
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Dosavadní výzkumy (např. Burrows, 2012; Sammartino, 2011; Duff, 2003) 

naznačují, že dárci dávají daňové výhody nízko na seznamu motivací. Reagují 

na daňové pobídky, pokud je pro ně částka darů osobně významná a je 

plánovaná. Spontánní dary jsou zřídkakdy poskytnuty pouze kvůli daňovým 

úsporám. Jsou také omezené především na skupinu poplatníků s vysokými 

příjmy a vyššími sazbami daně. Odměna za dárcovství v podobě nižšího 

daňového odvodu pro poplatníky s nízkou daňovou sazbou je nulová a daňová 

pobídka jim dává nízký nebo téměř žádný podnět k ochotě darovat. 

Ackerman a Auten (2011) zdůvodňují oprávněnost daňových úlev na dary tím, 

že poskytnutí daru sice snižuje výslednou daňovou povinnost, ale u poplatníka 

se jedná o zvýšení výdajů a snížení disponibilních příjmů. Dárcovo čisté jmění 

se snižuje v důsledku daru a schopnost platit je snížena. Proto je také vhodné, 

odečíst hodnotu daru při výpočtu zdanitelného příjmu. Dar způsobilý 

pro daňový odpočet, by ale měl sloužit skutečně pro potřebné charitativní 

a veřejně prospěšné účely. Daňová úleva na dary pak z hlediska dárce snižuje 

cenu daru. Někteří ekonomové se snaží odhadnout schopnost daňových 

poplatníků reagovat na změnu ceny daru neboli daňově-cenovou elasticitu 

darů. První odhady cenové elasticity byly poměrně velké a dosahovaly 

průměrně hodnoty 1,5 (Feldstein a Taylor, 1976). Pozdější výzkumy 

ale ukazovaly mnohem nižší elasticitu. Dle Backuse a Granta (2016) průměrný 

daňový poplatník na cenu darování nereaguje. Jejich odhady cenové elasticity 

darů ukazují, že citlivost na změny v post daňových cenách darů projevují 

až poplatníci s příjmy přesahujícími cca 250 000 dolarů s tím, že tato citlivost 

stoupá s příjmy nad tuto úroveň. Daňové úlevy na dary pak nevedou k žádným 

přínosům pro spodních 98 % distribučních příjmů. Tuto teorii potvrzuje 

také např. Adena (2014). 

Dle Feldsteina (2015) se skutečnost, že daňová úleva přináší prospěch většinou 

bohatým firmám a poplatníkům, odráží i na straně příjemců darů. Dárci 

s vysokými příjmy, kteří jsou citliví na změny či ztrátu daňového přínosu, 

poskytují v mnohem větší míře dary zdravotnickým organizacím, muzeím 

a školám, naproti tomu dárci s nízkými příjmy poskytují dvě třetiny darů 

církvím. Plošně pak dlouhodobě zavedená daňová opatření zmírňují například 

účinky náhlých následků katastrof (Tiefenbach a Kohlbacherb, 2015) 

a motivují ochotu k dárcovství v souvislosti s dárcovstvím krve nebo orgánů 

nutných v oblasti medicíny (Petersen a Lippert-Rasmussen, 2012). 
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2 ATRIBUTY DAŇOVÉ PODPORY DÁRCOVSTVÍ V ČR 

Společenský zájem podpory dárcovství se projevuje v možnosti odpočtu daru 

od základu daně se stanovením minimální a maximální výše odpočtu, zvlášť 

pro fyzické a právnické osoby.  

Daňové úlevy na dary byly do daňové legislativy implementovány již v roce 

1993 v rámci zavedení standardního daňového systému tržní ekonomiky a staly 

se tak jedním z daňových nástrojů, jež má podpořit filantropii v ČR 

(Janoušková, 2016). Tímto krokem tak byla očekávána finanční podpora 

neziskových, veřejně prospěšných organizací od soukromého sektoru. Podstata 

tohoto daňového stimulu má spočívat ve skutečnosti, do jaké míry ponese tíhu 

daru poplatník a v jaké míře přenese tíhu daru na stát prostřednictvím využití 

daňové úspory. U poplatníka pak záleží zejména na jeho ochotě podpořit 

určitou neziskovou organizaci a podstoupit za tím účelem požadované kroky. 

Významnou úlohu také hraje obecný postoj společnosti k neziskovému sektoru. 

Někteří autoři poukazují i na rozdílné zaměření v dárcovství (Kolibová 

a Chmelařová, 2015), a tím i rozdílnou fiskální účinnost daňové úlevy 

v kontextu zaměření neziskové organizace, či charakteru dané činnosti, 

což by mohlo být inspirací pro stanovení výše či formy daňové úlevy. 

Podmínky pro uplatnění daňových úlev na dary neboli bezúplatná plnění jsou 

stanoveny zákonem o daních z příjmů, kde jsou vymezeny jak věcně, 

tak hodnotově. Z věcného hlediska je rozsah darů shodný pro poplatníky 

fyzických i právnických osob a během let a novelizací zákona nedocházelo 

k výraznějším změnám, pouze byly doplňovány oblasti, na které se odpočty 

vztahují. Zásadnější změna proběhla v souvislosti s implementací nového 

občanského zákoníku v roce 2014 a právní úpravy tzv. veřejné prospěšnosti. 

Současný výčet účelů a činností, na které lze v režimu odpočtu od základu daně 

poskytovat dary měl být nahrazen univerzálním textem veřejně prospěšných 

činností, jejichž okruh uvádí zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Pojem dar 

byl nahrazen bezúplatným plněním poskytnutým veřejně prospěšným 

poplatníkům s výjimkou poplatníků, kteří z hlediska své formy mohou získat 

status veřejné prospěšnosti, ale tento status nemají. Záměrem byl postupný 

přechod od extenzivního pojetí k pojetí efektivnějšímu a status veřejné 

prospěšnosti měl vyčistit a zkvalitnit systém. Do budoucna pak měl být status 

veřejné prospěšnosti základním kritériem pro přiznávání daňových benefitů 

a také zamezit účelovému poskytování darů. Vazba na veřejnou prospěšnost, 

resp., status veřejné prospěšnosti měla napomoci čištění systému a eliminovat 

tak poskytování darů pro účelově založené poplatníky s cílem daňové 
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optimalizace a zamezit poskytování darů spolkům, jejichž členy jsou zejména 

osoby blízké poskytovateli daru, provozujících například sportovní aktivity, 

kdy dar poskytuje osoba samostatně výdělečně činná nebo kapitálová 

společnost, kterou vlastní osoby blízké k okruhu členů spolku. Stejně tak měl 

status veřejné prospěšnosti zamezit poskytování darů soukromým školám nebo 

zdravotnickým zařízením, kde dar může nahradit například placení školného 

nebo úhradu za poskytnutou zdravotní péči (MFČR, 2013).  

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti, na jehož základě by měla právnická 

osoba právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti, však nevešel v platnost 

a status veřejné prospěšnosti byl od 1. 1. 2018 zrušen i v občanském zákoníku. 

Nebyla však zrušena veřejná prospěšnost, která je podmínkou splnění účelu 

poskytnutí daru vymezeného v zákoně o daních z příjmů.   

Po hodnotové stránce se podmínky uplatnění daňové úlevy na dary 

pro právnické a fyzické osoby liší. Pro právnické osoby jsou stanoveny formou 

odčitatelné položky od základu daně, kdy hodnota každého poskytnutého daru, 

resp. bezúplatného plnění musí činit alespoň 2 000 Kč a v úhrnu lze odečíst 

nejvýše 10 % ze základu daně sníženého o případnou daňovou ztrátu, odpočet 

na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělávání. 

Horní deseti-procentní hranice pro odpočet daru byla z původních 5 % 

nastavena až v roce 2014.  

Fyzické osoby uplatňují daňovou úlevu na dary ve formě nezdanitelné části 

základu daně a uplatňovaná hodnota bezúplatného plnění musí v souhrnu 

přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Od roku 2014 

v souladu s podporou donátorství lze v úhrnu odečíst nejvýše 15 % ze základu 

daně (původně 10 %).  

V mezinárodním srovnání se Česká republika řadí mezi země, ve kterých je 

větší objem darů poskytován soukromými osobami než firmami. Poměr 

celkových darů k HDP v roce 2013 činil 0,36 %. K porovnání například: Velká 

Británie 0,94 %, Německo 0,62 %, Itálie 0,51 %, Rakousko 0,26 %, Španělsko 

0,13 %. Česká republika se tak v dárcovství řadí spíše k průměru evropských 

zemí. Co se ale týče pouze firemního dárcovství, poměr objemu firemních darů 

k HDP je 0,1 % a řadí ČR mezi evropské státy s nejnižším firemním 

dárcovstvím, přičemž v popředí filantropických zájmů českých firem je 

podpora nemocných a handicapovaných dětí a mládeže (Vláda ČR, 2018). 
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3 CÍL PŘÍSPĚVKŮ A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Cílem příspěvku je na základě uplatňování daňových úlev na dary vyhodnotit 

postoje právnických osob k dárcovství a porovnat přístup firem k filantropii 

v jednotlivých regionech ČR na úrovni NUTS-3. 

Metodicky se výzkum opírá o analýzu sekundárních statických dat Finanční 

správy ČR, která poskytuje souhrnná data z daňových přiznání právnických 

osob, a to v členění podle krajů od roku 2000 do roku 2017. Počty daňových 

přiznání právnických osob, ze kterých vycházejí zkoumaná data za celé 

sledované období, jsou uvedeny v Tabulce 1. Data z daňových přiznání jsou 

pak dále zpracována pomocí statistických metod. 

Tabulka 1: Počet daňových přiznání právnických osob 

Rok Počet DP Rok Počet DP 

2000 223 307 2009 370 709 

2001 242 164 2010 359 084 

2002 265 813 2011 413 082 

2003 270 968 2012 425 837 

2004 279 964 2013 434 095 

2005 296 271 2014 429 981 

2006 307 986 2015 405 197 

2007 329 481 2016 503 920 

2008 347 457 2017 522 772 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Uplatňování daru jako odčitatelné položky ze základu daně v daňových 

přiznáních právnických osob je odrazem firemního dárcovství a lze z něj 

obecně vyvodit přístup společnosti k podnikové filantropii. Jestliže došlo 

v průběhu let k výše zmíněným legislativním změnám, mohou daňová přiznání 

také poskytnout informace o tom, zda změny v oblasti daňových úlev na dary 

byly účelné a přispěly k navýšení dárcovství tak, jak bylo touto změnou 

zamýšleno (Kirschnerová a Janoušková, 2017).   

Vývoj dárcovství právnických osob v ČR v období let 2000-2017 je uveden 

v Tabulce 2. Počet daňových subjektů, uplatňujících odpočet na dary během 

sledovaných let narostl v roce 2017 na 256 % počtu daňových subjektů v roce 

2000.   
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Taktéž celková výše uplatněných hodnot daru v daňových přiznáních 

významně vzrostla, a to téměř pětinásobně. 

Tabulka 2: Vývoj dárcovství právnických osob dle daňových přiznání 

Rok 

Počet DP 

s uplatněnými 

dary 

Celková 

hodnota 

uplatněných 

darů (v mil. 

Kč) 

Průměrná 

výše 

uplatněného 

daru (Kč) 

Rok 

Počet DP s 

uplatněnými 

dary 

Celková 

hodnota 

uplatněných 

darů (v 

mil.Kč) 

Průměrná 

výše 

uplatněného 

daru (Kč) 

2000 9 418 746 79 251 2009 17 094 2 383 139 451 

2001 10 614 1 017 95 866 2010 17 578 2 460 139 985 

2002 13 845 1 950 140 874 2011 18 011 2 750 152 684 

2003 12 220 1 545 126 459 2012 17 839 2 757 154 549 

2004 13 940 2 068 148 385 2013 19 032 3 721 195 513 

2005 15 839 2 158 136 285 2014 20 077 3 674 182 995 

2006 16 804 2 508 149 251 2015 21 763 3 662 168 267 

2007 18 815 2 509 133 345 2016 22 963 3 912 170 361 

2008 19 223 2 415 125 643 2017 24 159 3 674 152 076 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Nárůst celkového objemu darů však nebyl v jednotlivých letech postupný. 

Vyjímá se rok 2002, kdy dochází k výraznému nárůstu jak daňových přiznání 

s uplatněnými dary, tak se téměř zdvojnásobuje celková hodnota uplatněných 

darů. V úvahu přicházejí dvě zdůvodnění. Hlavní příčinou zvýšeného 

altruistického chování firem v tomto roce mohla být živelná pohroma, která 

postihla v tomto roce Českou republiku v podobě rozsáhlých povodní a mnoho 

firem poskytlo ať už peněžité či věcné dary na odstraňování jejich důsledků. 

V menším měřítku také mohlo zapříčinit navýšení odpočtů darů v daňových 

přiznáních poskytnutí darů politickým stranám a hnutím, neboť se v roce 2002 

konaly volby do Poslanecké sněmovny a rok před tím, v roce 2001 byla 

legislativní úpravou rozšířena možnost odpočtů darů i o dary poskytnuté právě 

politickým stranám a hnutím. Řada firem tak této daňové pobídky mohla 

využít. 

V následujících letech počet daňových přiznání právnických osob 

s uplatněnými odpočty na dary stoupá a zároveň stoupá až do roku 2007 

celková hodnota uplatněných darů. V roce 2008 se pak i přes navýšení počtu 

daňových přiznání s uplatněnými odpočty na dary snižuje celková hodnota 

uplatněných darů a dá se říct, že k výraznému oživení dárcovství dochází 

až v roce 2013.  
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V roce 2008 byla uplatněna nejnižší průměrná výše odpočtu na dary od roku 

2001, která činila 125 tis. Kč. Výkyvy v tomto období lze přičíst ekonomické 

krizi, kdy firmy hledaly úspory zejména ve svých nákladech.  

Obrázek 1 souhrnně znázorňuje procentuální vývoj počtu daňových přiznání 

s uplatněním odpočtu na dary k celkovému počtu podaných daňových přiznání 

právnických osob, tj. využití odpočtu na dary právnickými osobami, vývoj výše 

průměrného odpočtu daru, celkový počet daňových subjektů a počet daňových 

přiznání s uplatněnými dary v jednotlivých letech. Daňové sazby a využití 

odpočtu na dary jsou uvedeny na pravé ose. Svislá čára v grafu zvýrazňuje 

rozdělení sledovaného období na roky s maximálním limitem pro odpočet daru 

ve výši 5 % a 10 %. 

Obrázek 1: Uplatňování odpočtu daru právnických osob  

 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Vzhledem k celkovému počtu podaných daňových přiznání byl nejčastěji 

odpočet na dar uplatněn v letech 2007, kdy tento odpočet uplatnilo 5,7 % 

právnických osob a s výjimkou roku 2002 měl počet dárců do tohoto roku 

pozvolně narůstající trend. V následujícím roce 2008, přestože počet daňových 

přiznání s uplatněním daru stoupl, uplatnilo odpočet 5,5 % právnických osob 

a v roce 2012 uplatnilo odpočet daru nejméně právnických osob za celé 

sledované období (4,2 %). 
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V roce 2013 je pak uplatněna nejvyšší průměrná částka odpočtu na dary, 

a to ve výši 190 tis. Kč na jedno daňové přiznání s uplatněným darem.  

Procento dárců vzhledem k období před ekonomickou krizí, kdy se pohybovalo 

nad 5 %, ale zůstává poměrně nízké. 

Pokud by daňové úlevy na dary měly být významnou položkou při firemním 

rozhodování o poskytnutí daru a dar měl snížit vlastní daňovou povinnost, dalo 

by se předpokládat, že dárcovství budou odrážet výše daňových sazeb. V letech, 

kdy se daňová sazba právnických osob pohybovala nad 30 %, však průměrné 

výše odpočtů darů byly nejnižší, a naopak v období nejnižší 19 % daňové sazby 

od roku 2010 průměrné výše odpočtů na dary až do roku 2013 narůstají. Nelze 

tak potvrdit, že by postupné snižování daňových sazeb právnických osob mělo 

také snižovat účinek daňové úlevy odpočtu na dary.  

To, že daňová úleva na dary má malý význam při poskytování firemních darů, 

se projevuje vývojem průměrného odpočtu na dary po roce 2013. Ačkoli byla 

posunuta maximální hranice tohoto odpočtu, dochází v jeho průměrné výši 

naopak k poklesu, a to i přes to, že po proběhlé ekonomické krizi docházelo 

k růstu ekonomiky a dalo by se očekávat, že podniky na navýšenou daňovou 

úlevu zareagují. Snížení průměrné výše uplatněného daru a současně i celkové 

výše uplatněných darů mohl také ovlivnit nově zavedený status veřejné 

prospěšnosti, který omezil účelové dárcovství. 

Vývoj dárcovství v posledních letech se nejeví příliš pozitivně. Snižuje 

se jak průměrná výše odpočtu na dary, tak procentuální počet firem, které dary 

uplatní.  Vychází-li se z předpokladů Knauera (1994), že právnické osoby 

si vždy poskytnutý dar ve svém daňovém přiznání uplatní, odráží odpočty darů 

reálnou situaci na trhu a jestliže odpočet na dary v roce 2017 využilo 4,6 % 

právnických osob, je mezi podniky pouze 4,6 % skutečných donátorů. 

4.1 Dárcovství firem v regionech ČR 

Firemní dárcovství, zejména u malých a středních firem se jeví jako závislé 

na stabilitě ekonomiky a hospodářský útlum vyvolává tlak na snižování 

veškerých nákladů. Ekonomické rozdíly krajů mohou mít dopad 

na hospodaření firem, které v nich sídlí, což se může odrážet na jejich přístupu 

k filantropii. Dále je tedy na základě uplatňování odpočtů na dary v daňových 

přiznáních právnických osob porovnáno, jaký je přístup firem k filantropii 

v jednotlivých regionech ČR na úrovni NUTS-3.  
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Tabulka 3 udává, v jaké míře bylo ve sledovaných letech využito možnosti 

uplatnění odčitatelné položky na dary právnickými osobami v jednotlivých 

krajích, a to procentuálně k celkovému počtu podaných daňových přiznání 

právnických osob s uplatněnými dary v ČR. Vychází-li se z toho, že všechny 

právnické osoby, které poskytly dar, si také svůj dar v daňovém přiznání 

uplatní, tabulka jinak také udává, kolik procent dárců z celkového počtu dárců 

ČR je v jednotlivých regionech. 

Nejvyšší procento dárců podle daňových přiznání je v regionu Hlavní město 

Praha, a ve sledovaném období se pohybuje se v rozmezí 19,9-23,1 %. Rozmezí 

11,9-13,1 % dárců připadá na Jihomoravský kraj, který následuje kraj 

Moravskoslezský s 8,7-10,7 % dárců. Nejnižší počet dárců dle daňových 

přiznání se vyskytuje v Karlovarském kraji (1,8-2,5 %) a dále pak v kraji 

Libereckém (3,3-4,6 %). Procentuální rozložení počtu dárců na základě 

uplatnění odčitatelné položky na dary v ČR dle jednotlivých krajů je poměrně 

stabilní a nedochází k výrazným výkyvům. 
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Tabulka 3: Využití uplatnění odpočtu daru v jednotlivých krajích z celkového 

počtu podaných daňových přiznání právnických osob s uplatněnými dary 

v ČR (v %) 

Kraj 

H
l.

 m
ěs

to
 P

ra
h

a 

S
tř

ed
o

če
sk

ý
 

Ji
h

o
če

sk
ý

 

P
lz

eň
sk

ý
 

K
ar

lo
v

ar
sk

ý
 

Ú
st

ec
k

ý
 

L
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er
ec

k
ý
 

K
rá

lo
v

éh
ra

d
ec

k
ý

 

P
ar

d
u

b
ic

k
ý
 

V
y

so
či

n
a 

Ji
h

o
m

o
ra

v
sk

ý
 

O
lo

m
o

u
ck

ý
 

M
o

ra
v

sk
o

sl
ez

sk
ý
 

Z
lí

n
sk

ý
 

2000 19,9 8,7 6,0 4,6 2,5 5,5 4,6 5,4 4,4 4,5 12,8 4,9 8,8 7,2 

2001 20,1 8,7 4,1 4,6 2,5 6,0 4,4 5,3 4,3 4,3 13,1 4,9 9,8 7,9 

2002 23,1 9,1 5,4 4,3 2,3 5,7 4,2 5,1 4,5 4,2 12,1 4,5 8,7 6,7 

2003 21,2 8,5 5,2 4,4 2,4 5,9 3,9 5,0 4,7 4,0 12,6 4,9 10,1 7,3 

2004 21,4 9,0 5,4 4,5 2,5 5,6 3,9 4,9 4,8 4,2 12,4 4,7 9,7 7,0 

2005 22,2 9,2 5,2 4,6 2,2 5,6 3,4 4,9 4,6 4,1 12,2 4,9 9,8 6,9 

2006 21,3 9,3 5,3 4,4 2,2 5,6 3,5 5,0 4,6 4,1 12,1 5,1 10,3 7,1 

2007 21,8 9,3 4,9 4,5 2,2 5,7 3,5 4,9 4,4 4,2 11,9 4,9 10,7 6,9 

2008 22,1 9,3 5,1 4,3 2,1 5,4 3,5 4,9 4,4 4,0 12,4 5,0 10,6 6,8 

2009 22,7 9,3 5,3 4,4 2,1 5,4 3,6 4,6 4,3 3,8 12,4 4,9 10,2 6,7 

2010 22,2 9,0 4,9 4,4 2,1 5,1 3,4 4,7 4,4 4,0 11,9 4,9 10,2 6,7 

2011 21,8 9,0 4,9 4,4 1,8 4,9 3,5 4,8 4,2 4,1 12 5,1 10,1 6,9 

2012 21,7 8,6 5,0 4,4 1,8 4,7 3,3 4,5 4,3 4,2 12 5,1 10 6,7 

2013 22,7 8,7 4,8 4,3 1,8 4,7 3,4 4,5 4,4 4,2 12,1 5,0 9,8 6,6 

2014 21,8 8,7 4,9 4,3 1,8 4,7 3,3 4,4 4,6 4,3 12,2 5,3 9,8 7,0 

2015 21,8 8,8 4,9 4,0 1,8 4,5 3,3 4,5 4,4 3,9 12,5 5,1 10,2 6,9 

2016 22,1 9,0 4,7 4,2 1,8 4,5 3,2 4,5 4,7 4,2 12,2 5,2 9,8 6,9 

2017 22,3 8,9 4,8 4,1 1,9 4,6 3,2 4,4 4,5 4,1 12,3 5,2 9,9 6,8 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Předcházející srovnání ukázalo procentní rozložení dárců neboli procentní 

rozložení uplatňování odpočtů na dary v ČR dle jednotlivých regionů, 

avšak bez zohlednění celkového počtu daňových subjektů v daných regionech. 

Je tedy logické, že nejvyšší procento bylo uplatněno v regionu Hlavní město 

Praha, ve kterém je daňových subjektů nejvíce. Aby byly počty daňových 

subjektů zohledněny, bylo dále spočítáno procento uplatnění odpočtů darů 

v rámci jednotlivých regionů neboli využití možnosti uplatnění odčitatelné 

položky na dary právnickými osobami v jednotlivých krajích, a to procentuálně 

k celkovému počtu podaných daňových přiznání právnických osob v daném 

kraji. Vzhledem k tomu, že počty daňových přiznání v potřebném členění jsou 

dostupné až od roku 2013 (v souvislosti se vznikem nové organizační struktury 
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FS ČR), je na Obrázku 2 graficky znázorněný propočet proveden až od tohoto 

období. 

Obrázek 2: Využití uplatnění odpočtů na dary v rámci jednotlivých krajů ČR 

 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Hlavní město Praha sice vykazuje nejvyšší procento dárců v rámci celé České 

republiky, ale v mezikrajovém srovnání je tomu naopak. Z celkového počtu 

daňových přiznání právnických osob Hlavního města Prahy uplatňuje odpočet 

darů v roce 2017 pouze 2,4 % firem. Naproti tomu nejvyšší procento dárců 

z právnických osob je ve Zlínském kraji. V tomto kraji z celkového počtu 

podaných daňových přiznání právnických osob uplatnilo odpočet na dary v roce 

2017 více než 7,1 % firem. Následuje kraj Pardubický, ve kterém odpočet 

na dar v roce 2017 uplatnilo 5,9 % firem. 

Porovná-li se průměrná výše odpočtu darů připadající na jedno daňové přiznání 

právnických osob s uplatněním těchto odpočtů, zpracovaná na Obrázku 3, jsou 

vykazovány nejvyšší částky odpočtů darů v regionu Hlavní město Praha, kde 

maximální průměrná výše odpočtu daru v roce 2004 činila 348 tis. Kč. V roce 

2017 pak průměrná výše odpočtu darů v regionu Hlavní město Praha činila 109 

tis. Kč. 

Vysoké průměrné výše odpočtů darů také byly uplatňovány v Ústeckém kraji. 

V roce 2010 v tomto kraji výše průměrných odpočtů darů byla nejvyšší ze všech 

regionů ČR a částkou 151 tis. Kč tak předčila region Hlavní město Praha, 

kde se průměrný odpočet na dar pohyboval v částce 97 tis. Kč. V dalším roce 

al v Ústeckém kraji dochází k propadu a průměrné odpočty darů se co do výše 

dostávají v roce 20017 až na předposlední místo ze všech krajů. Nejnižší 

průměrný odpočet byl v roce 2017 vykázán v Jihočeském kraji (42 tis. Kč). 
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Obrázek 3: Průměrné výše odpočtů darů právnických osob v krajích ČR 

 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Z celkového pohledu lze konstatovat, že výše průměrného odpočtu daru, 

poskytnutého právnickými osobami je do roku 2010 výrazně kolísavá. Po tomto 

roce dochází v krajích s vysokými průměrnými odpočty na dary ke značnému 

propadu těchto odpočtů a jejich ustálení.   

Ochota darovat nižší částky mohla nastat v důsledku celkové ekonomické krize, 

započaté v roce 2008, která většinu podniků finančně oslabila. V krajích, 

kde jsou uplatňovány odpočty na dary nižší, se tento jev neprojevil a dárcovství 

se zde jeví relativně stabilně a tradičně. 

Obrázek 4: Průměrná výše odpočtu darů a využití uplatnění odpočtu 

darů v rámci jednotlivých krajů ČR 

 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 
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Jaké je rozložení uplatnění odpočtu darů v daňových přiznáních právnických 

osob a jejich průměrné výše v posledním sledovaném roce 2017 je znázorněno 

na Obrázku 4. V souhrnu lze z analýz vysledovat, že v nejvíce ekonomicky 

vyspělém regionu Hlavní město Praha firmy nejméně využívají odpočtů 

na dary a je zde tedy vzhledem k počtu firem nejmenší procento dárců. 

Pokud však jsou dary poskytnuty a odpočet na dary uplatněn, jedná 

se o nejvyšší částky v rámci všech krajů. Naopak ve Zlínském kraji, kde je 

nejvyšší procento firem uplatňujících odpočty na dary a firmy jsou zde nejvíce 

ochotny darovat, je průměrný odpočet na dary vzhledem k ostatním krajům 

spíše nižší.   

5 ZÁVĚRY 

Charitativní sektor je důležitou součástí každé společnosti a hraje zásadní roli 

při poskytování pomoci ať už v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, životního 

prostředí či chudoby. Jeho důležitou roli podporují firmy i občané 

poskytováním darů a stát toto chování oceňuje formou daňových úlev. 

Na základě vyhodnocení využívání daňových úlev na dary je pak možné získat 

celkový obraz o tom, v jaké míře jsou dary poskytovány, zda jsou daňové úlevy 

dostatečnou podporou dárcovství a zda mohou být motivačním činitelem. 

Obzvláště u právnických osob se předpokládá, že poskytnutý dar si vždy 

v rámci daňového přiznání jako odčitatelnou položku uplatní, a proto jejich 

vyhodnocení téměř zcela odráží celkovou situaci podpory dárcovství ze strany 

právnických osob.  

Lze konstatovat, že v souhrnných částkách má dárcovství firem vzrůstající 

charakter. Firmy se také altruisticky projevily v případě živelné pohromy. 

Na druhou stranu jsou citlivé na celkovou stabilitu ekonomiky, kdy v krizovém 

období snižují náklady včetně darů. To se odrazilo v případě ekonomické krize 

po roce 2008, která většinu podniků finančně oslabila a ve velké míře 

se ve firmách zaváděla úsporná opatření. Klesla tak hodnota celkových odpočtů 

darů i počet daňových přiznání právnických osob s uplatněnými dary. 

Vzhledem k celkovému počtu podaných daňových přiznání jsou počty firem 

poskytujících dary a uplatňujících si tak odpočet na dary v daňových přiznáních 

nízký. Nejčastěji byl tento odpočet uplatněn v roce 2007, kdy si tento odpočet 

uplatnilo 5,7 % právnických osob. V posledním sledovaném roce to bylo 

už jen 4,6 % z celkového počtu daňových přiznání právnických osob. 
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Jestliže bylo cílem navýšení maximální hranice odpočtu daru u právnických 

osob na dvojnásobek v roce 2014 motivovat více firmy k dárcovství, z vývoje 

průměrné výše uplatněných darů toho nebylo dosaženo, neboť naopak dochází 

k poklesu průměrných odpočtů darů, a to i přes to, že se jedná o období, 

kdy docházelo k růstu ekonomiky, zvyšovaly se zisky firem a dalo 

by se očekávat, že podniky i jednotlivci na navýšenou daňovou úlevu zareagují. 

Snížení průměrné výše uplatněného daru po roce 2014 i celkové výše 

uplatněných darů mohl také ovlivnit zavedený statut veřejné prospěšnosti, který 

omezil účelové dárcovství. Zvýšil se sice počet daňových poplatníků, kteří dar 

poskytují, avšak vzhledem k uplatněným částkám odpočtů darů, navýšení 

maximálního limitu odpočtu daru zřejmě nebylo rozhodující.   

Z porovnání uplatňování daňových úlev na dary právnickými osobami 

v regionech ČR vyplynulo, že v nejvíce ekonomicky vyspělém regionu Hlavní 

město Praha firmy nejméně využívají odpočtů na dary a je zde vzhledem 

k počtu firem nejmenší procento dárců. Na druhou stranu jsou zde uplatňovány 

nejvyšší odpočty darů, což svědčí o tom, že zde sídlí největší dárci. V menších 

krajích, které nejsou výrazně ekonomicky silné, uplatňují firmy odpočty 

na dary v mnohem větší míře, avšak průměrný odpočet daru je nižší. 

Dar se vždy pojí s výdajem, a dárce stojí před rozhodnutím. V případě 

že poskytne dar, přichází o finance, se kterými by jinak mohl disponovat. 

Jako protihodnotu získá úsporu na dani z darované částky, která činí v případě 

právnické osoby 19 %. Jiná situace by nastala, pokud by byla uplatňována 

progresivní daňová sazba, která by se poskytnutím daru mohla výrazně snížit. 

V případě že dárce dar neposkytne, částka mu zůstává a odvede z ní pouze výše 

zmíněnou daň.  Při zachování současně uplatňované jednotné sazby daně 

tak ztrácí daňová úleva na účinnosti. 

Rozhodujícím podnětem k dárcovství by mělo být vylepšování vlastního image 

firmy a pomoc ve prospěch rozvoje místní komunity i společnosti, v nichž 

plátce působí. Pokud se podnik rozhodne jít touto cestou, může to pro něj 

znamenat vyšší přínos než možnost využití daňové úlevy. Poskytnutí daru je 

vysokým projevem filantropie, který umožňuje fungování potřebných 

neziskových organizací. Možnost odpočtu daru je pak spíše projevem uznání 

přínosu dárcovství pro společnost ze strany státu nikoli jeho motivací.  

Ke zvýšení motivace k dárcovství by pak mohlo pomoci více osvěty a lepší 

propagace filantropických aktivit. 
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KLÍČOVÉ PERSPEKTIVNÍ POSUNY PARADIGMATU 

V MANAGEMENTU (2. ČÁST)  

KEY PERSPECTIVE SHIFTS OF PARADIGMAT 

IN MANAGEMENT (PART 2)  

 

Ivan Vágner 

 

Abstrakt: V příspěvku „2. část“ jsou objasněny zbývající dva posuny 

paradigmat managementu, a to:  k principiálnímu vedení a k třetí alternativě.  

 

Klíčová slova: management, paradigma managementu, posun paradigmatu 

managementu, posun paradigmatu managementu k princiálnímu vedení, posun 

paradigmatu managementu  k  třetí alternativě. 

 

Abstract: In this second part of the contribution, two shifts of the managerial 

paradigm are explained, namely: The shift towards the principal leadership 

and to the third alternative. 

 

Keywords: management, paradigm of management, managerial paradigm 

shift, managerial paradigm shift to the principal leadership, managerial 

paradigm shift to the third alternative. 

 

JEL klasifikace: M10, M12 

1 ÚVOD 

Širší souvislosti předmětu příspěvku a zdůvodnění jeho členění na dvě části 

byly poskytnuty čtenáři v Úvodu 1. části příspěvku.1  

V 2. části příspěvku jsou představeny dva zbývající dílčí posuny perspektivních 

manažerských paradigmat z uceleného souboru těchto posunů vymezených 

autorem příspěvku (dále jen autor).  Tedy konkrétně: Posun paradigmatu 

                                                           
1 [5] VÁGNER, Ivan. Klíčové perspektivní posuny paradigmatu v managementu (1. část). 

ACTA   STING 3/2019. Brno: AKADEMIE STING, o.p.s., 2019. s. 41-65. ISSN 1805-6873. 
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managementu k „principiálnímu vedení“ a posun paradigmatu managementu 

k „třetí alternativě“. 

2 POSUN PARADIGMATU MANAGEMENTU 

K „PRINCIPIÁLNÍMU VEDENÍ“  

Výchozí manažerské paradigma tohoto perspektivního posunu managementu, 

tj. paradigma „lidských zdrojů a lidských vztahů“ je založeno na správném 

„zacházení“ s lidmi, což de facto znamená účelné, účinné, hospodárné 

a odpovědné využívání jejich disponibilního profesního a osobnostního 

potenciálu pro dosahování cílů organizací.2 

Posun paradigmatu k „principiálnímu vedení“ je specifické tím, že, oproti 

ostatním čtyřem v příspěvku uvedeným posunům manažerských paradigmat, 

výchozí paradigma „lidských zdrojů a vztahů“ neodmítá, naopak na něm staví, 

ale jde mnohem dále, neboť se zabývá pomocí najít smysl a naplnění časné 

existence lidských zdrojů3, a to na základě pochopení faktu, že v konečném 

důsledku bude vždy a za všech okolností rozhodující působení přirozených 

zákonů a z nich odvozených mentálních principů.4   

V prostředí organizací se posun k paradigmatu „principiálního vedení“ 

dá rámcově charakterizovat takto:  

 Profesní a osobnostní rozvoj spolupracovníků v organizacích dosáhl 

žádoucí úrovně jejich profesní způsobilosti a sociální zralosti, takže 

mohou být vybaveni širšími pravomocemi, přičemž se jejich další 

profesní i osobnostní rozvoj opírá o společně sdílený hodnotový systém 

formovaný v rámci vrcholového pilíře celostního systému managementu 

(CSM), jímž je moderní pojetí vůdcovství (MPV).5  

 Formování a udržování organizační kultury „vysoké důvěry“ umožňuje 

uvnitř organizací posilovat tři „vlny důvěry“, a to: zdravé individuální 

sebedůvěry interních „stakeholders“ tj. vlastníků, manažerů 

                                                           
2 Postavení v manažerské komponenty „lidské zdroje a lidský potenciál“ zobrazuje obr. č. 3. 
3 Časná lidská existence se výhradně váže k pozemskému životu od početí až po klinickou smrt 

člověka. Zároveň však tímto autor vyznává svou víru v život věčný, který začíná 

nanebevztoupením duše člověka po jeho klinické smrti a jeho podoba, včetně jeho trvání je 

nejvýznamnějším duchovním tajemstvím. 
4 Blíže o přirozených zákonech a mentálních principech viz publikace: Vágner, Ivan. Osobní 

management. Brno: Nakladatelství STING spol. s r.o. 2019, s. 52-60.                                                      

ISBN 978-80-87482-64-3. 
5 Problematice vůdcovství (MPV) byla věnována pozornost v 2. kapitole 1. části tohoto 

příspěvku. 
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a spolupracovníků, důvěru v jejich vztazích a důvěru v organizacích, 

projevující se důvěrou interních „stakeholders“ v perspektivní výkon 

a rozvoj poslání jejich organizací.   

 Existuje-li v organizacích organizační kultura „vysoké důvěry, přispívá 

to významně k vytváření důvěryhodnosti v jejich okolí, projevující 

se zejména v pozitivních vztazích se zákazníky, s dodavateli, se zástupci 

státní a veřejné správy atd.6  

„Osvícené“ top managementy organizací s vyšší manažerskou způsobilostí 

a nadstandardní sociální zralostí, začínají působnosti přirozených zákonů 

a mentálních principů uvažovat a snaží se je integrovat do „CSM“. Uvědomují 

si, že právě úroveň organizační kultury „vysoké důvěry“, resp. spolupráce 

s důvěryhodnými lidmi, je stabilizačním jádrem úspěšnosti výkonu a rozvoje 

poslání jejich organizací v nejisté budoucnosti, o níž lze s určitostí 

předpokládat, že bude prodchnuta obtížně předvídatelnými 

až nepředvídatelnými fenomény. Zároveň nelze vyvrátit tvrzení, že vybudování 

kultury „vysoké důvěry“ bude nutnou podmínkou pro přežití jakékoliv 

organizace v rozvinuté informační a znalostní společnosti. Jedině při existenci 

nadstandardní úrovně organizační kultury „vysoké důvěry“ může být bez obav 

delegována pravomoc výkonným spolupracovníkům, a tím zároveň vytvářeny 

předpoklady pro jejich tvůrčí motivaci a jejich profesní i osobnostní rozvoj 

na jedné straně a pro vytvoření nezbytného prostoru k strategickému zaměření 

působnosti top managementu organizací na straně druhé. 

Manažerské paradigma „principiální vedení“ tedy pomáhá lidem, aby v tom, 

co činí, nalezli smysl a naplnění svých profesních i soukromých životů. 

Aby věřili ve svůj skrytý potenciál. Většina lidí je totiž schopna dosahovat 

mnohem lepších výsledků, než na které jsou neformálně zvyklí, resp. je jim 

formálně určeno vymezenou působností a odpovědností vztaženou k jimi 

zastávaným pracovním místům (resp. rolím). 

                                                           
6 Nutno zdůraznit, že organizační kulturu „vysoké důvěry“ nelze vybudovat a udržovat 

bez respektu k působení přirozených zákonů a od nich odvozených mentálních principů. Platí, 

že kvalitativní úroveň tři vln důvěry uvnitř organizací a jejich důvěryhodnosti v jejich okolí, 

jsou jakoby „produktem“  míry respektu k nadčasové působnosti přirozených zákonů a míry 

akceptace mentálních principů. Přirozené zákony, a od nich odvozené mentální principy, 

působí bez ohledu na to, zda jsou lidmi v organizacích respektovány či nikoliv. Pokud jsou 

ctěny (respektovány), dávají výkonu a rozvoji poslání organizací zcela neomylný směr, neboť 

jsou výsledkem zdravého rozumu. Naopak, jsou-li přehlíženy (nejsou-li respektovány), 

ať už pro nevědomost či pro nízkou sociální zralost zejména členů top managementu, negativní 

důsledky se dříve či později projeví; a pozor mohou mít fatální důsledky. 
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Potřebu neodkladné realizace žádoucího posunu paradigmatu managementu 

k „principiálnímu vedení“ akcentuje mj. i varování adresované jedním 

manažerským guru vyspělým ekonomikám Západu. Zesnulý Kōnosuke 

Matsushita, president gigantické japonské firmy vyrábějící spotřební 

elektroniku, vyjádřil následující stanovisko: „Vyhrajeme my a průmyslový 

Západ prohraje; nemůžete s tím prakticky nic dělat, protože příčiny vašeho 

neúspěchu tkví ve vás samých… Podle vašeho názoru spočívá podstata řízení 

v tom, že nápady, které se zrodí v hlavách šéfů, se předávají do rukou 

zaměstnanců.“7 

Prosadit posun paradigmatu managementu k „principiálnímu vedení“ 

v organizacích vyžaduje zásadně změnit myšlení a jednání především členů top 

managementu organizací v tom smyslu, že úspěšný a perspektivní výkon 

a  rozvoj poslání jejich organizací závisí prioritně na úrovni jejich 

důvěryhodnosti „v očích“ a „srdcích“ interních i externích „stakeholders“ a jimi 

formovaná a udržovaná organizační kultura „vysoké důvěry“ musí 

komplementárně stavět na paradigmatu „celistvého člověka“!8 

Hypoteticky nazíráno, je realita v českém prostředí vzdálena žádoucímu stavu, 

což částečně dokreslují i výstupy z autorem provedeného výzkumu úrovně 

strategického managementu v cca 440 malých a středních podnicích 

Jihomoravského kraje ČR realizovaného v roce 2016. Relevantní výstupy 

výzkumného projektu lze shrnout následovně: Top management organizací 

se sice snaží zavádět nové technologie, posilovat pravomoc znalostních 

pracovníků, podporovat týmovou spolupráci, rozvíjet partnerské vztahy, 

ale staré autoritářské paradigma zůstává zachováno.9  V duchu tohoto 

paradigmatu je to šéf, kdo má vždy pravdu a jemuž se nesluší odporovat; Mluví 

se o iniciativě zdola, ale fakticky není tato iniciativa nadřízenými a potažmo 

i top managementem organizací s nadšením přijímána; Hovoří se o nezbytnosti 

sdílet informace a znalosti, ale ve skutečnosti si mnozí znalostní pracovníci 

                                                           
7 Kōnosuke Matsushita byl japonský průmyslník, který založil společnost Panasonic, svého 

času největší japonskou společnost spotřební elektroniky. Mnohými japonskými manažerskými 

teoretiky i praktiky je doposud symbolicky považován za "boha managementu". 
8 Blíže viz subkapitola 4.3 publikace: VÁGNER, Ivan. Klíčové perspektivní posuny 

paradigmatu v managementu (1. část). ACTA STING 3/2019. Brno:  AKADEMIE STING, 

o.p.s., 2019. s. 60-62. ISSN 1805-6873.  
9 Pro staré paradigma managementu je příslovečné mnoho frází a krásných slov, málo 

skutečných činů. V důsledku toho panuje nejen v mnoha organizacích nedůvěra, přemíra 

cynismu mezi lidmi, ale i v nich samých. 
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posilují své postavení v organizaci střežením „vlastněných informací 

a znalostí“ s egoistickým záměrem prokazovat svou výjimečnost.10 

Žádoucí, a podle autora existenčně nezbytný, posun manažerského 

paradigmatu  k  „principiálnímu vedení“ je a bude velice obtížný, možné 

to ale je, pokud bude chování a jednání především členů top managementu 

organizací dlouhodoběji příkladné.11 

Z výše uvedeného je zřejmé, že k realizaci posunu manažerského 

paradigmatu  k  „principiálnímu vedení“ v organizacích nelze dospět 

bez přítomnosti moderních vůdců. Aktuální absence moderních (niterných) 

vůdců je ovšem aktuální realitou. Zakořeněné a aktuálně převažující paradigma 

tradičního pojetí vůdcovství (TPV) nadále „plodí“ spíše vůdce obdařené vším 

možným jen ne sklonem k důvěře v člověka jako celistvé lidské bytosti. 

Samozřejmě, že i zde platí ono známé „výjimka potvrzuje pravidlo“, 

ale popravdě řečeno, upřímný a principiální znalostní pracovník to v naší 

společnosti příliš vysoko „nedotáhne“. Přesto autor věří, že nezadržitelný 

globální ústup industriálního a nástup informačního a znalostního věku vyvolá 

nutnost změn zaměření a obsahu manažerské práce, což povede zejména 

k tomu, že se: 

 neumožní, aby se do manažerských pozic dostávali lidé, kteří nezvládají 

vlastní osobní management (OM) a individuální management (IM), 

 správně pochopí a přijme podstatný kvalitativní rozdíl mezi vedením lidí 

a moderním pojetím managementu (MPV), 

 omezí moc tradičních (povrchních) vůdců a do popředí se dostanou 

moderní (niterní) vůdci na všech manažerských úrovních organizací, 

kteří budou mít více respektu k působnosti přirozených zákonů a od nich 

                                                           
10 Výzkumný projekt IGA_AS_02_06_B „Stav a vývoj praxe strategického managementu 

ve statisticky přijatelném vzorku malých a středních podniků v Jihomoravském kraji". 
11 Příkladné chování a jednání členů zejména top managementu organizací by se např. mělo 

projevovat tím, že zapojují nadčasové mentální principy do všech svých struktur a systémů, 

shromažďují a sdílí informace a znalosti, odměňují a povyšují spolupracovníky podle jejich 

skutečných přínosů a reagují pozitivně na jejich iniciativu zdola. Příkladný top management 

organizace vysílá jasné a srozumitelné signály o své důslednosti dodržovat a prosazovat kulturu 

„vysoké důvěry“ mj. tím, že trvá na tom, aby každý spolupracovník, tým, útvar pravidelně, 

alespoň jednou ročně, skládal účty z dodržování mentálních principů při výkonu své 

působnosti. 
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odvozených mentálních principů než svých organizací. Tím totiž, 

pro někoho z čtenářů paradoxně, svým organizacím nejlépe poslouží.12  

3 POSUN PARADIGMATU MANAGEMENTU K „TŘETÍ 

ALTERNATIVĚ“ 

Každý sociálně zralý člověk, každý “osvícený“ top management jakékoliv 

organizace a, podle Paretova pravidla, cca 20% lidského společenství nutně 

pociťuje chaotický stav současného světa, a to s nepředvídatelnými 

dlouhodobějšími důsledky. Na jedné straně probíhá, podle názoru autora, 

„přemrštěný“ rozvoj podněcovaný zdánlivě účelnými výstupy technických 

a přírodovědných věd, na straně druhé sílí hrozby, jež mohou mít fatální 

následky pro  zachování existenci lidstva, jako takového. Není snahou autora 

čtenáře strašit, ani není on sám schopen nabídnout ucelená systémová řešení 

kumulujících se stále závažnějších problémů, z nichž mnohé mají globální 

rozměr. Faktem ovšem je, že se řešení problémů s fatálními důsledky odkládá, 

nebo dokonce přehlíží. Tzv. vyspělá část světa se v „očích“ autora kamsi řítí 

se zrychlujícím se tempem, aniž bychom si byli ochotni připustit, 

že materialismus a konzumismus lidskou civilizaci nespasí. Je opravdu 

nejvyšší čas přestat řešit ekonomické pseudoproblémy a připustit si, že musíme 

začít zcela jinak myslet a potažmo jednat.  

Stephan. R. Covey, vědom si neradostných vyhlídek současného světa, 

se nechtěl s bezperspektivním myšlením a jednáním smířit a nabídl řešení 

v podobě myšlení v duchu tzv. „třetí alternativy“. Toto, převratné myšlení je 

založeno na dosahování mentální synergie, která, pokud se transformuje 

do osvojeného návyku, přispívá k dosažení veřejného vítězství13 a tím 

i k vyvedení z bludného kruhu latentní beznaděje. Coveyho doporučený posun 

paradigmatu myšlení k „třetí alternativě“ je současně výzvou pro top 

managementy organizací, jak myslet a jednat, aby jejich organizace měly šanci 

na perspektivní budoucnost.   

                                                           
12 Budou to totiž muži a ženy vyznačující se jak etikou charakteru, tak žádoucími profesními 

způsobilostmi. Tedy lidé hluboce a nepřetržitě pečující o svůj osobnostní a profesní růst. Lidé 

rozšiřující si své schopnosti, osvojující si nové znalosti, kteří čtou, naslouchají empaticky 

druhým lidem, a kteří se neustále učí. Podstatné však je, že se budou vždy chovat a jednat 

v souladu s nadčasovými přirozenými zákony Univerza a potažmo ctít nadčasové mentální 

principy při výkonu a rozvoji jejich profesního i soukromého poslání.  
13 V kontinuu zralosti znamená dosažení veřejného vítězství dosažení stavu vzájemné závislosti 

individuálně nezávislých jedinců.   
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Platí tedy s plnou vážností: „Pokud existuje opravdový zájem vyřešit 

i ty nejpalčivější a nejobtížnější problémy, je nevyhnutelné radikálně změnit 

paradigma myšlení!“ 

I ty nejobtížnější problémy lze tedy úspěšně řešit. Aby řešení bylo k prospěchu 

„věci“, musí však jejich řešitelé přijmout premisu: „Nesmí být ani po mém – 

po našem, ani po tvém - po vašem, vždy určitě existuje vyspělejší a dokonalejší 

řešení, které nás ani jednoho doposud nenapadlo“ tj. „třetí alternativa“. 

3.1 Paradigma v duchu „dvou alternativ“ 

Lidé, kteří při řešení jakéhokoliv závažnějšího problému uvažují v duchu dvou 

alternativ, nemohou dosáhnout synergie. Tito lidé mají nízkou úroveň sociální 

zralosti, aplikují návyk „zvenku dovnitř“, což je vede k neustálému hledání 

nepřítele, k soupeření a nikdy jim nepřijde na mysl, že by bylo možné 

spolupracovat v společném zájmu. Uvažují za všech okolností způsobem „JÁ-

My versus TY-ONI".  

S myšlením v duchu „dvou alternativ“ je možno se setkat ve všech oblastech 

individuálního, skupinového a společenského života. Jeho nejkrajnějším, 

nejvyhrocenějším projevem je válka14.  

Na myšlení v duchu “dvou alternativ“ je záludné to, že i zcela běžní, racionálně 

myslící lidé snadno upadají do pasti bipolárního uvažování. Jak takové 

bipolární uvažování vypadá, ukazuje níže uvedená „tabulka“:  

Tabulka č. 1: Bipolární „nálepkování“ lidí 

Lidé, kteří s námi souhlasí, jsou: Lidé, kteří s námi nesouhlasí, jsou: 

Velkorysí, šlechetní Bezcílní, nemilosrdní 

Inteligentní Hloupí 

Moudří Nerozumní 

Racionální Iracionální 

Počestní Zlomyslní 

Flexibilní Lháři 

Geniální Idioti 

Vlastenci Zrádci 

Nejlepší lidé na světě Nejhorší lidé na světě 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

                                                           
14 Nemusí jít o válku v pravém slova smyslu, ale aktuálně i o válku kybernetickou, obchodní 

(celní bariéry, sankce).  
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Lidé uvažující v duchu „dvou alternativ“ často nedokáží vidět v druhém 

člověku lidskou bytost - vnímají pouze její přesvědčení. Necení si různých 

pohledů a hledisek - a nesnaží se jim ani porozumět. Dokáží předstírat respekt, 

ale ve skutečnosti druhým lidem nechtějí ani naslouchat. Chtějí s nimi 

manipulovat. Přecházejí do ofenzívy a útočí, protože se cítí nejistí – v sázce je 

totiž jejich sféra a pole působnosti, jejich self-image, jejich identita jako taková. 

Jejich strategií, pokud jde o to, jak se vyrovnat a naložit s názorovou odlišností, 

je „prozkoumej je a znič".  V  takovém prostředí se synergii opravdu dařit 

nemůže. 

3.2 Paradigma v duchu „třetí alternativy“  

Toto převratné a zároveň jediné perspektivní paradigma vychází z osvojení 

návyku synergie. Lidé, kteří dokáží překonat hranice uvažování v duchu „dvou 

alternativ“ a naladit svoji mysl na uvažování v duchu synergie sice není mnoho, 

ale mají velký vliv, jsou velmi kreativní a produktivní. Jsou to lidé, kteří mění 

existující paradigmata, jsou to inovátoři, jsou to lidé s pozitivní mentalitou.  

Pokud se k nim chce člověk, řešitelský tým (např. top management organizace)  

přiřadit a začít uvažovat v duchu „třetí alternativy“, musí změnit svá 

paradigmata ve čtyřech podstatných směrech. Není to snadné. Tyto změny jsou 

v rozporu s obvykle silně zažitými  očekáváními. Vedou totiž od egoismu 

ke skutečnému, nefalšovanému respektování druhých lidí a jejich odlišných 

názorů. Nabádají k odmítnutí nutkavě hledat jediný „správný" způsob řešení 

problému a naopak hledat a nalézat jejich nová mnohdy převratná řešení. 

Směrují řešitele problémů na neočekávané, nepředvídatelné „cesty“, 

protože nikdo dopředu neví, co by mohlo oněmi „třetími alternativami“ být, 

jak by mohly vypadat. To, co je však podstatným východiskem žádoucího 

posunu k paradigmatu „třetí alternativy“ je osvojení si návyku synergie. 

Princip synergie 

Na počátku osvojení si návyku synergie  musí být dobrovolné rozhodnutí dvou 

nebo více individuálně nezávislých lidí, kteří si váží jeden druhého, nezůstat 

při hledání a nalézání řešení závažných problémů u tradičních byť v minulosti 

osvědčených myšlenek a nápadů, ale jít dál a překročit tak hranice dosavadního 

myšlení. Synergie je totiž výrazem zaujetí, energie, vitality, vynalézavosti, 

nadšení a odhodlání utvářet novou realitu - mnohem lepší, než je ta dosavadní. 

Pozor: Synergie není totéž co kompromis! Dosáhne-li se kompromisu, každý 

něco ze své představy řešení problému ztrácí. Synergie problém nejenom řeší, 

ale také vytváří přesah a jde dál. Synergie umožňuje vytvářet něco nového, něco 
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co transformuje současný stav a přináší novou budoucnost. Synergie je 

kvalitativně mnohem lepší způsob řešení závažných problémů, než prosazení 

„MÉHO-NAŠEHO“ názoru“ nebo „TVÉHO-VAŠEHO“ názoru. Synergie 

znamená to, že se nalezne zcela nové „společné řešení problému“. 

Myšlení v duchu „třetí alternativy“  

Dostat se k řešení problému v duchu „třetí alternativy“ vyžaduje, ze všeho 

nejdříve, získat vědomí sebe sama a cenit si jinakosti druhého (druhých) 

člověka (lidí). Poté je nezbytné se snažit důsledně a důkladně druhého (druhé) 

člověka (lidi) pochopit. Teprve když se to podaří, může jedinec hledat a nalézt, 

resp. přispět (v případě týmového přístupu) k synergickému řešení závažného 

problému. 

Prvním dílčím paradigmatem nezbytným pro uvažování v duchu „třetí 

alternativy“ je proto „Vidím sebe". Co si lze pod tímto výchozím dílčím 

paradigmatem především představit: Uvědomuji si sám sebe, znám sám sebe - 

vím jaké jsou moje silné a slabé stránky a jaké motivy, nejistoty a předpojatosti 

se ukrývají hluboko v nitru mého „já“?15 Pokud komplexní odpověď na výše 

uvedené otázky bude znít „ano“, pak jsem prozkoumal své vlastní předpoklady 

a domněnky, z nichž vycházím a jsem tudíž připravený před druhým(i) 

člověkem (lidmi) nic neskrývat a být tím, kým doopravdy jsem. 

Druhým dílčím paradigmatem je akceptovat druhého (druhé) člověka (lidi), 

mít o něj(ně) nefalšovaný zájem a starost, vážit si ho(jich). Samozřejmě musí 

platit, že druhý (druzí) člověk (lidé) nesmí být pro mě pouze objektem mých 

zájmů či jen nějakou(ými) „věcí(mi)“, ale lidskou(ými) bytost(mi) se svými 

potřebami, zájmy, touhami, slabinami a přednostmi. Proto druhé dílčí 

paradigma zní „Vidím tě (vás)“. 

Třetím dílčím paradigmatem je empatie vyvěrající z porozumění 

a pochopení, jíž nelze dosáhnout, aniž bych si osvojil a přijal za své předešlá 

dvě dílčí paradigmata. Uplatnit empatii znamená vžít se do situace a podmínek 

druhého (druhých) člověka (lidí) a skutečně mu(jim) porozumět a pochopit 

ho(je). Jde o efektivní dílčí paradigma „Chci tě (vás) poznat" s výrazem snahy 

plně pochopit, co se skrývá v niterném „já“ druhého (ých) člověka (lidí) - a ne 

ho (je) hodnotit, či dokonce „soudit“.  

  

                                                           
15 Proces sebepoznávání je blíže popsán v publikaci Vágner. Ivan. Osobní management. 1. vyd. 

Brno: Nakladatelství Sting spol. s r.o., 2019. s. 36-47. ISBN 978-80-87482-64-3. 
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Čtvrté dílčí paradigma může přijít na řadu teprve tehdy, když byly mnou i tím 

(těmi) druhým (mi) člověkem (lidmi), s nimž(iž) hodlám spolupracovat 

na řešení závažného problému, rovněž individuálně osvojeny a naplněny 

tři předešlá dílčí paradigmata. Za takového předpokladu je teprve možno 

se společně učit a nalézat skutečné, nefalšované a zcela nové řešení závažného 

problému. „Společně s tebou (vámi) dosahuji synergii" pouze tehdy, když 

si doopravdy vážím tebe (vás) i sebe samého a jasně chápu, co se odehrává 

ve tvém (jejich) „srdci(ích)“ a mysli(ích). „Společně s tebou (vámi) dosahuji 

synergii" pouze a jen tehdy, když přestanu uvažovat v intencích vzácnosti 

a nedostatku, když nevidím pouze dvě alternativní možnosti řešení problému, 

z nichž jedna je špatná. „Společně s tebou (vámi) dosahuji synergii" jen tehdy, 

když si osvojím mentalitu hojnosti,16 když dosáhnu stavu mysli, který mi říká, 

že existuje bezpočet prospěšných, úžasných, tvůrčích alternativ, o nichž 

jsem(me) dosud ani neuvažoval(i). 

3.3 Komparace individuálního myšlení v duchu „dvou alternativ“ 

a „třetí alternativy“ 

Následující tabulka č. 2 staví do kontrastu čtyři dílčí paradigmata běžného, 

každodenního myšlení v duchu „dvou alternativ“ s dílčími paradigmaty 

myšlení v duchu „třetí alternativy“. Je z ní dobře vidět, že myšlení v duchu 

„dvou alternativ“ se krok za krokem stále více vzdaluje tvůrčím řešením, jichž 

není možné dosáhnout bez dílčích paradigmat v duchu „Třetí alternativy“. 

Protože jedno dílčí paradigma je vždy základem následujícího dílčího 

paradigmatu, jejich uvedená sekvence musí být dodržena.  

  

                                                           
16 Mentalitou hojnosti je míněno přesvědčení, že naše planeta a výsledky našeho úsilí umožňují, 

aby každému jedinci v rámci lidské civilizace byly k dispozici dobré materiální podmínky 

pro plnohodnotný život.  
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Tabulka č. 2: Komparace individuálního myšlení v duchu „dvou alternativ“ 

a „třetí alternativy“ 

Poř.. Uvažování v duchu „dvou 

alternativ“                                        
Uvažování v duchu „třetí alternativy” 

1 Vidím pouze svoji „stranu". Vidím sebe nezávisle na tom, 

která ze „stran" je ta moje. 

2 Utvářím si o tobě stereotypní 

představy a v souladu s nimi si tě 

zařazuji. 

Vidím tě jako lidskou bytost, ne jako 

pouhého představitele tvé „strany". 

3 Bráním se ti, protože nemáš 

pravdu. 

Chci tě poznat, protože vidíš „věci“ jinak 

než já. 

4 Napadám tě. Bojujeme spolu. Společně s tebou dosahuji synergie. 

Společně vytváříme úžasnou budoucnost, 

jakou nikdo nemohl předvídat. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4 VÝSLEDKY 

V souladu s vymezeným předmětem tohoto příspěvku (tedy 1. i 2. části) 

a vytýčeným cílem jeho zpracování, bylo v jeho 2. části dosaženo těchto 

výsledků: 

 Objasnění perspektivnosti posunu paradigmatu managementu 

k „principiálnímu vedení“, které je specifické mj. tím, že výchozí 

paradigma „lidských zdrojů a vztahů“ nepopírá, ale navazuje na něj 

významnou kvalitativní invencí; 

 Prokázání nezbytnosti posunu manažerského paradigmatu k „třetí 

alternativě“. 

Jelikož se 2. část příspěvku věnovala zbývajícím dvěma posunům paradigmat 

managementu17, jsou níže uvedeny tyto relevantní výsledky: 

 Perspektivnost manažerského paradigmatu „principiální vedení“ spočívá 

především v tom, že staví na formování a udržování organizační kultury 

„vysoké důvěry“ a na respektování lidmi neovlivnitelné působnosti 

přírodních zákonů a od nich odvozených mentálních principů. 

                                                           
17 Názvy všech pěti perspektivních posunů paradigmat managementu jsou uvedeny v publikaci: 

VÁGNER, Ivan. Klíčové perspektivní posuny paradigmatu v managementu (1. část). ACTA 

STING 3/2019. Brno:  AKADEMIE STING, o.p.s., 2019. s. 43. ISSN 1805-6873. 
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To navozuje konzistentnost praktické aplikace manažování výkonu 

a rozvoje poslání organizací v souladu s aktuálními požadavky 

moderního managementu; 

 Převažující teoretické a praktické myšlení neumožňuje učinit průlom 

v řešení závažných problémů a to nejen v rámci managementu 

organizací. Posun k myšlení v duchu „třetí alternativy“ je 

nepřehlédnutelnou příležitostí k řešení těch nejpalčivějších problémů, 

z nichž mnohé mají globální rozměr.  

5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Při zpracování 2. části příspěvku byly autorem využity poznatky z jeho nové 

publikace „Osobní management“ (viz níže Použité zdroje). To přispělo 

ke zkvalitnění zpracování předmětné problematiky zbývajících dvou posunů 

paradigmat managemetu. Konkrétně, vztaženo k prvním třem posunům 

manažerských paradigmat, řešených v 1. části tohoto příspěvku, to lze 

prokázat: 

 Zdůrazněním účelnosti respektování lidmi neovlivnitelné působnosti 

přírodních zákonů a od nich odvozených mentálních principů 

při formování systémů strategického managementu na všech úrovních, 

tj. individuální, skupinové a organizační; 

 Prokázáním, že řešení závažných problémů dosahováním kompromisů je 

chybné a že je tudíž bezodkladně nutné změnit paradigma myšlení 

především lidí s vysokoškolským vzděláním.  

Myšlení v duchu „třetí alternativy“ není žádnou módní novinkou, ale klíčovou 

příležitostí, jak zachránit život na naší planetě!    
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