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DAŇOVÉ STIMULY V KONTEXTU ZABEZPEČENÍ STÁŘÍ 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A ČR 

TAX INCENTIVES IN THE CONTEXT OF OLD AGE 

INSURANCE IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION 

AND IN THE CZECH REPUBLIC 

 

Jana Janoušková, Pavlína Kirschnerová 

 

Abstrakt: Stať se zabývá problematikou daňových stimulů určených 

na podporu příspěvků na penzijní a životní pojištění v kontextu zabezpečení 

na stáří a vyhodnocuje daňovou podporu zaměstnaneckých benefitů 

(příspěvků na životní a penzijní pojištění) v Moravskoslezském kraji. Vychází 

z primárního výzkumu, realizovaném v roce 2016 formou dotazníkového 

šetření. Stať se také opírá o sekundární statistická data Finanční správy ČR, 

vycházející z agregovaných údajů podaných daňových přiznání za období let 

2005 – 2015. Příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění jsou 

výhodným zaměstnaneckým benefitem, vlastní příspěvky pak z pozice 

nezdanitelné částky základu daně nejsou pro poplatníka motivující. 

Pro mladou generaci není tato forma spoření atraktivní pro jejich nízkou 

likviditu a nízké zhodnocení dlouhodobě spořených finančních prostředků. 

Rovněž pro občany s nižšími příjmy nemají daňové úlevy význam, neboť tato 

skupina obyvatelstva platí malou popř. žádnou daň vzhledem k vysokým 

slevám na dani.  

 

Klíčová slova: daňové úlevy, zaměstnanecké benefity, důchodová politika, 

životní pojištění, penzijní připojištění  

 

Abstract: The article deals with the issue of tax incentives designed to support 

pension and life insurance contributions in the context of old age insurance 

and evaluates tax support for employee benefits (life and pension insurance) 

in the Moravian-Silesian Region. It is based on primary research conducted 

in 2016 in the form of a questionnaire survey. The research also relies on the 

evaluation of secondary statistical data of the Financial Administration of the 

Czech Republic, based on the aggregated data of the tax returns submitted for 

the period 2005-2015. Employer's contributions to pension and life insurance 
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are a beneficial employee benefit, but own contributions as the non-taxable 

amount of the tax base are not motivated for the taxpayer. For younger 

generation, this form of savings is not attractive for their low liquidity and 

low appreciation of long-term savings. Also, for lower-income citizens, tax 

relief is not important, as this group of people pays low or no tax, because 

there are high tax credits.  

 

Keywords: tax relief, employee benefits, retirement policy, life insurance, 

pension insurance 

 

JEL klasifikace: H2, H3, M52 

1 ÚVOD 

Zaměstnanecké benefity patří k efektivním nástrojům, které přispívají 

ke spokojenosti zaměstnanců, zvyšují morálku, zlepšují zaměstnanecký nábor, 

zvyšují produktivitu, a nakonec pozitivně ovlivňují firemní zisky (Brinker, 

2010). Představují finanční i nefinanční odměny a efekt procesu odměňování 

musí mít vysoký účinek pro dosažení spokojenosti zaměstnanců i akcionářů 

společnosti (Berber, 2012).  V rámci těchto benefitů významné postavení 

v ČR zaujímají finanční příspěvky na penzijní připojištění či doplňkové 

penzijní spoření nebo na soukromé životní pojištění. Záměrem těchto 

daňových stimulů je ovlivnit chování poplatníků v kontextu cílů vládní 

politiky finančního zabezpečení občanů na stáří.  

Zaměstnanecké výhody byly poprvé organizovaně řešeny v USA počátkem 

60. let, v rámci kvalifikovaných penzijních plánů s předpokladem daňové 

výhody ve formě daňového osvobození (Serota, 2014). V současnosti existuje 

řada zaměstnaneckých výhod a podle studií o ně vykazují mladí zaměstnanci 

mnohem větší zájem, než starší generace. Svůj zájem směřují především 

na ty, které je chrání při různých životních rizicích. Jsou opatrnější při výběru 

svého finančního portfolia a více se zaměřují na plánování budoucnosti 

(Howe, 2014). Brenner (2010) ve své studii píše o snaze amerických firem 

získávat a udržet zkušené starší zaměstnance cílenými programy 

zaměstnaneckých benefitů, které bere jako investici do lidského kapitálu, 

definovanou praktickými znalostmi, získanými dovednostmi a schopnostmi 

jednotlivců, kteří jsou ceněni na trhu práce. Branham (2009) poukazuje 

na nárůst potřeby zaměstnaneckých výhod v období 90. let, kdy se talent stal 

vzácným zdrojem z důvodu nárůstu pracovních míst. V zemích s vyspělou 

ekonomikou je kladen hlavní důraz na podporu úspor pro období penze 
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a podporu oblasti zdravotní péče (Mulvaney, 2011). Vales (2014) upozorňuje 

i na subjektivní vnímání pracovní spokojenosti, které se odvíjí od kulturních 

hodnot a norem jednotlivců a mění se i v čase. Celková odměna je tak 

souhrnem všech přímých, nepřímých vnitřních i vnějších odměn (Armstrong, 

2007; Zhou et al., 2009; Kimanzi, 2013).  

2 DAŇOVÉ STIMULY V KONTEXTU ZABEZPEČENÍ 

STÁŘÍ V ČR 

Současná společnost je charakteristická rychle se měnící demografickou 

situací a prodlužováním lidského věku. Starší lidé jsou přínosem svými 

zkušenostmi a znalostním potenciálem pro mladší generaci zejména ve vztahu 

k vykonávání odborných pracovních činností. Velký důraz je tak kladen nejen 

na politiku zaměstnanosti, ale i související důchodovou politiku. Za produkty 

podporované ze strany státu, které slouží k zajištění na stáří, lze považovat 

penzijní pojištění a životní pojištění, s možností navýšení úspor vklady 

zaměstnavatelů. Ty patří mezi atraktivní zaměstnanecké benefity, kdy daňová 

optimalizace je jedním z hlavních měřítek. Řadí se mezi optimální, protože 

na straně zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti 

a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního 

a zdravotního pojištění a současně jsou na straně zaměstnavatele výdajem, 

který snižuje základ daně z příjmů. 

Od roku 2013 do roku 2016 činil limit částky pro osvobození od daně 

z příjmů u zaměstnanců na příspěvky zaměstnavatele souhrnem na penzijní 

pojištění a soukromé životní pojištění 30 000 Kč ročně.  Na straně 

zaměstnavatelů tyto příspěvky byly daňově uznatelným výdajem v jakékoli 

výši, avšak pouze do limitu 30 000 Kč zaměstnavatel neodváděl 

za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění. Od r. 2017 (v souvislosti 

se zrušením II. pilíře penzijního systému) se zvyšuje limit pro osvobození 

příspěvku zaměstnavatele na penzijní pojištění a životní pojištění placené 

zaměstnancům z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.  

Daňové úlevy ve formě nezdanitelné části ze základu daně na penzijní 

pojištění se v daňové legislativě poprvé objevily v r. 2000 a na soukromé 

životní pojištění v roce 2001. Během let se příslušnými novelami měnila výše 

maximálních limitů pro jejich odpočet. Pro rok 2017 je u životního pojištění 

stanoven limit maximálního odpočtu na zaplacené pojistné ve výši 24 000 Kč. 

U penzijního pojištění je maximální limit odpočtu na vlastní příspěvky také 

ve výši 24 000 Kč, avšak jedná se o příspěvky, které jsou na penzijní pojištění 
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vkládány nad rámec částky, od které náleží maximální státní příspěvek, 

tj. nad 1000 Kč měsíčně. 

3 CÍL A METODIKA  

Příspěvek hodnotí daňovou podporu zaměstnaneckých benefitů, 

poskytovaných formou příspěvků zaměstnancům na životní a penzijní 

pojištění v Moravskoslezském kraji (dále MSK) a posuzuje rozsah jejich 

využívání. Vychází z primárního výzkumu, který byl realizován v roce 2016 

formou dotazníkového šetření na téma „Vliv daňových úlev na poplatníky 

daně v ČR.“ Dotazníkové šetření bylo provedeno na území České republiky 

a dále samostatně pro MSK.  

Za základní soubor bylo stanoveno ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR. 

Bylo využito výběrového šetření pomocí tzv. náhodného procesu. Samotný 

výběr respondentů se provádí tak, aby o vybrání rozhodovala náhoda (Kozel, 

2006). Bylo tak osloveno 1372 respondentů ČR a získáno 1050, tj. 77 % 

relevantních odpovědí. Výsledná skladba respondentů ČR byla tvořena 

převážně zaměstnanci (87 %) a 13 % podnikajícími fyzickými osobami. 

V rámci MSK pak bylo osloveno 300 respondentů a získáno 237 relevantních 

odpovědí (79 %), přičemž respondentů – zaměstnanců bylo 97 %. Velikost 

firem zaměstnavatelů, u nichž respondenti mají zaměstnavatelský poměr, 

je daná počtem zaměstnanců. Jejich rozložení dle odpovědí respondentů 

je uvedeno na Obr. 1.  

Obrázek 1: Velikost firem zaměstnavatelů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Příspěvek také posuzuje celkový přístup daňových poplatníků – fyzických 

osob k vlastnímu spoření v rámci finančních produktů penzijního a životního 

pojištění a to na základě uplatňování nezdanitelné části základu daně 
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na příspěvky na životní a penzijní pojištění, vyplývající ze sekundárních 

statistických dat Finanční správy ČR, která vycházejí z agregovaných údajů 

podaných daňových přiznání (dále jen DAP) za období let 2005 – 2015. Tato 

data mají ale pouze omezenou vypovídací schopnost, a to z důvodu, že řada 

poplatníků, zejména zaměstnanců, nepodává daňové přiznání a odpočty 

si uplatňují v rámci ročního zúčtování záloh u svých zaměstnavatelů, popř. 

může být daňový subjekt ve ztrátě, či hodnota příspěvků na penzijní a životní 

pojištění nevyhovuje zákonným limitům, a tudíž ji nelze uplatnit jako daňově 

odečitatelnou položku. Podnikatelů, podnikajících na základě živnostenského 

oprávnění s povinností podat daňové přiznání je průměrně 1,28 tis. a tvoří 

66,1 % celkového souboru. Nepodnikatelé, kteří taktéž podávali daňové 

přiznání, zastupují zbylých 33,9 % (FSČR, 2017). Skladba zkoumaného 

souboru je v tomto případě odlišná, oproti souboru respondentů 

dotazníkového šetření, neboť základní jednotkou je zde především podnikatel. 

Pro prokázání vztahu mezi poskytováním příspěvků na penzijní a životní 

pojištění zaměstnancům a velikostí firmy zaměstnavatele ze získaných 

kvalitativních znaků z dotazníkového šetření je využit Chí-kvadrát test. 

Na základě kontingenčních tabulek absolutních a hypotetických četností, 

je propočtena testovací statistika pro Chí-kvadrát test podle vztahu: 

 

 

(1) 

kde  jsou absolutní četnosti a hypotetické četnosti. 

Kritický obor je dán vztahem: 

   (2) 

přičemž kritická hodnota rozdělení  o stupních volnosti                            

df =(s-1).(r-1) a hladině významnosti α = 0,05 je vypočtena pomocí MS Excel 

s použitím funkce CHIINV(α;df).  Pro ověření správnosti je pomocí funkce 

CHITEST provedena signifikace Chí-kvadrát testu výpočtem p-value, která je 

porovnána se zvolenou hladinou významnosti α = 0,05. V případě                  

p-value < 0,05 je zamítnuta nulová hypotéza.  

Síla vztahu je ověřena pomocí Cramérova kontingenčního koeficientu, který 

je dán vztahem: 
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(3) 

kde n je počet pozorování a h je menší z dvojice čísel r-1, s-1, kde r je počet 

řádků kontingenční tabulky a s je počet sloupců kontingenční tabulky. 

Cramérův koeficient nabývá hodnoty <0;1> Čím blíže je jedné, tím 

je závislost silnější. (Řezanková, 2011) 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Dle dotazníkového šetření příspěvky na životní a penzijní pojištění v MSK 

poskytuje 55,51 % zaměstnavatelů (Obr. 2). Nejvíce zaměstnavatelů v MSK 

přispívá pouze na penzijní pojištění (30,93 %) a to s využitím maximálních 

daňových výhod, tj. do 2 500 Kč měsíčně. Pouze na životní pojištění přispívá 

7,63 % zaměstnavatelů a 16,1 % zaměstnavatelů pak přispívá jak na životní 

pojištění, tak i na penzijní pojištění, a to v souhrnu do 2 500 Kč měsíčně.  

Příspěvky nad částku v souhrnu na penzijní pojištění a životní pojištění vyšší 

než 2 500 Kč měsíčně, tj. více než stanovený daňově zvýhodněný limit 

30 000 Kč ročně, poskytuje 0,85 % zaměstnavatelů.  Od roku 2017 dochází 

k navýšení limitu částek pro příspěvky zaměstnavatelů na 50 000 Kč, 

což představuje částku 4 166 Kč měsíčních příspěvků a je otázkou, do jaké 

míry bude nová vyšší hranice pro zaměstnavatelské příspěvky využita.   

Obrázek 2: Příspěvky zaměstnavatelů na penzijní a životní pojištění v MSK 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Chí-kvadrát testem byla testována závislost mezi poskytováním příspěvků 

na penzijní pojištění a životní pojištění zaměstnancům a velikostí firmy 

zaměstnavatele, dané počtem zaměstnanců. Byla stanovena nulová hypotéza 

H1₀: poskytování příspěvků na penzijní pojištění a životní pojištění 

zaměstnancům nezávisí na velikosti firmy a alternativní hypotéza H1A: 

poskytování příspěvků na penzijní pojištění a životní pojištění zaměstnancům 

je na velikosti firmy závislé. Na základě výsledků uvedených v Tab. 1 je 
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zamítnuta nulová hypotéza o nezávislosti a přijata alternativní hypotéza. 

Poskytování firemních benefitů ve formě příspěvků na penzijní pojištění 

a životní pojištění zaměstnancům je závislé na velikosti firmy zaměstnavatele. 

Podle Cramérova koeficientu se jedná o středně silnou závislost, přičemž 

z odpovědí respondentů vyplynulo nejčastější poskytování příspěvků 

na penzijní či životní pojištění u firem s více než 250 zaměstnanci. 

Tabulka 1: Chí-kvadrát test pro H1₀ 

Chi-Square 37,568 α 0,05 df 5 

CHIINV(α;df)   11,0705 p-value 4,6E-07 
 

0,3989 

Zdroj: vlastní zpracování 

V roce 2015 dochází k precizaci daňové legislativy jako reakce na účelové 

chování daňových poplatníků. Ministerstvo financí uvedlo: „…Životní 

pojištění se stalo nástrojem pro výplaty části odměn zaměstnanců mimo 

standardní zdanění a zejména mimo systém sociálního a zdravotního 

pojištění. Namísto spoření na stáří je tak daňová úleva poskytována v situaci, 

kdy jsou příspěvky od zaměstnavatele zaměstnanci pravidelně bezprostředně 

vybírány… Změna v oblasti podpory soukromého životního pojištění je činěna 

v kontextu snahy navrátit tomuto daňovému benefitu původní charakter, tedy 

podporovat spoření na stáří...“ (MFČR, 2015).  Pro stát to znamenalo vysoké 

krácení odvodů z daní a pojištění a dále se míjely důvody, pro které byly 

daňové úlevy do zákona vpraveny, tedy podpora spoření na období, kdy již 

poplatníci nejsou výdělečně činní.  

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že v MSK byla vyplácena část mzdy 

jako příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění s možností pravidelného 

výběru této částky zaměstnancem u 8 % respondentů (Obr. 3). U těchto 

respondentů zaměstnavatelé využívali benefit ve formě finančního příspěvku 

na životní pojištění s cílem ušetřit na odvodech zdravotního a sociálního 

pojištění. Pro firmy s větším počtem zaměstnanců se tak mohlo jednat 

o značné úspory. Při měsíčním příspěvku 2 500 Kč se v případě 100 

zaměstnanců jednalo o 1,02 mil. Kč za rok. Zaměstnanci naopak mohli 

využívat příspěvek v plné výši, neboť jej neměli zatížený daňovými odvody.  
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Obrázek 3: Příspěvky zaměstnavatelů na životní pojištění v MSK vyplácené 

jako část mzdy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závislost poskytování příspěvků na životní pojištění jako část mzdy 

na velikosti firmy nebyla prokázána. Na základě výsledků uvedených 

v Tab. 2 nelze zamítnout nulovou hypotézu H20: poskytování příspěvků 

na životní pojištění jako část mzdy je nezávislé na velikosti firmy.  

Tabulka 2: Chí-kvadrát test pro H2₀ 

Chi-Square 2,663 α 0,05 df 2 

CHIINV(α;df)   5,991 p-value 2,6E-01 
 

- 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z důvodů zneužívání příspěvků na životní pojištění byly s platností od roku 

2015 novelou daňového zákona zpřísněny podmínky pro daňové zvýhodnění 

soukromého životního pojištění, které musí kromě původních podmínek 

(tj. splnění doby trvání pojistné smlouvy minimálně 5 let s koncem minimálně 

v 60. letech) splňovat i podmínku znemožnění výplaty jiného příjmu, než je 

pojistné plnění. Již není dále možné využívat daňových zvýhodnění 

soukromého životního pojištění a současně mít možnost uskutečnit částečný 

odkup finančních prostředků. 

Na základě těchto legislativních změn se museli daňoví poplatníci do konce 

roku 2014 rozhodnout, zda u svých pojistných životních smluv chtějí 

zachovat podmínky částečného odkupu finančních prostředků, nebo zachovat 

možnost i nadále uplatňovat daňové výhody s tím, že se vzdávají možnosti 

částečně odkupovat své naspořené finance, či smlouvu zrušit dříve než 

ve svých 60. letech. Na základě jejich rozhodnutí pak pojišťovna vystavila 

dodatky smluv, které potvrzují jejich daňovou uznatelnost.  

Bylo tedy pouze na zaměstnanci, jak k zaměstnaneckému benefitu přistoupí. 

Zda je ochoten zaměstnavatelovy příspěvky danit a mít možnost přístupu 

k těmto svým finančním prostředkům navíc, nebo zda se rozhodl 

pro dlouhodobější efekt, tedy výběr naspořené částky až ve svém 
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důchodovém věku a využívat daňové výhody. Přispívá-li nadále 

zaměstnavatel na smlouvy umožňující částečný odkup financí, příspěvek 

se daní stejně jako mzda.  

V MSK má dle dotazníkového šetření smlouvu životního pojištění sjednáno 

58,48 % respondentů.  Z nich se pro smlouvy umožňující daňové úlevy 

a zamezující tak průběžný odkup naspořených částek rozhodlo 52,2 % 

respondentů (Obr. 4). Ostatní respondenti (47,8 %) volili variantu bez 

daňových výhod, která jim i nadále umožňuje částečné výběry naspořených 

peněz, popřípadě rušit předčasně smlouvy bez daňových sankcí. Poskytování 

benefitu v podobě příspěvku na životní pojištění na takovéto smlouvy je pak 

ale nevýhodné jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. 

Obrázek 4: Členění smluv životního pojištění dle možnosti uplatnění daňových 

úlev 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stejné legislativní změny měly také dopad na daňové zvýhodnění v rámci 

odpočtů nezdanitelných částí základu daně na životní pojištění, které 

zvýhodňuje vlastní vklady daňových poplatníků. Dle údajů Finanční správy 

ČR (Tab. 3) lze u životního pojištění mezi lety 2014 a 2015 zaznamenat 

pokles využití odpočtu nezdanitelné části daně daňovými poplatníky 

o 5,2 procentních bodů. V roce 2007 tento odpočet využilo téměř 40 % 

daňových poplatníků ze všech podaných daňových přiznání, v roce 2015 bylo 

zaznamenáno využití nezdanitelné části daně na životní pojištění u 23 % 

poplatníků. Od roku 2010 také klesala průměrná výše těchto odpočtů 

na jednoho daňového poplatníka. O životní pojištění jako jedné z možností 

vytváření úspor na stáří, podporované státem daňovým zvýhodněním, daňoví 

poplatníci podle vývoje uplatňování odpočtu nezdanitelné části daně 

ve sledovaných letech ztrácí zájem. 
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Tabulka 3: Životní a penzijní pojištění dle daňových přiznání 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Životní  

pojištění 

průměrný odpočet na poplatníka (Kč) 

7 042 7 017 7 187 7 894 7 939 7 954 7 906 7 770 7 710 7594 7326 

využití možnosti odpočtu na životní pojištění (%) 

36,3 38,2 39,7 36,4 35,0 33,7 32,8 32,3 31,4 28,2 23,0 

Penzijní  

pojištění 

průměrný odpočet na poplatníka (Kč) 

9 057 9 032 9 109 9 302 9 171 9 162 9 128 8 464 8 783 9182 8482 

využití možnosti odpočtu na penzijní pojištění (%) 

10,5 11,5 12,6 13,9 13,5 13,1 12,6 14,2 10,3 9,4 9,6 

Zdroj: FSČR, 2017. Vlastní výpočty. 

U penzijního pojištění, přestože je finančním produktem, jehož úlohou 

je prioritně vytváření úspor pro důchodový věk, lze z dat Finanční správy 

ČR vysledovat podstatně nižší míru využívání možnosti odpočtu 

nezdanitelných částí daně než u životního pojištění. Přitom stát penzijní 

pojištění podporuje jednak daňovými úlevami v případě vlastních vkladů 

i vkladů zaměstnavatelů a jednak státními příspěvky.   

Od roku 2005 až do roku 2008 je procentuální využití nezdanitelné části daně 

na penzijní pojištění každoročně narůstající. Také průměrná výše odpočtu 

na jedno daňové přiznání narůstá. Po roce 2008 ale dochází k poklesům, 

které mohly být zapříčiněny daňovou reformou, kdy mimo jiné byla zrušena 

progresivní sazba daně zavedením jednotné sazby daně ve výši 15 % 

a souběžně dochází k radikálnímu navýšeni slev na dani, které se týkají 

zejména osoby poplatníka a vyživovaných osob.  Snížil se tak účinek odečtu 

nezdanitelných částí ze základu daně a až do roku 2011 jejich procentuální 

využití klesá.  

 V roce 2012 byla v ČR započata první fáze důchodové reformy (tzv. malá 

důchodová reforma).  Především pro mladší populaci přinesla navyšování 

věku potřebného k odchodu do starobního důchodu a zároveň budoucí snížení 

vyplácených částek starobních důchodů u osob s průměrnými příjmy (ČSSZ, 

2017), což mohlo v tomto roce zapříčinit nárůst nově uzavřených smluv 

na penzijní pojištění, které se odrazilo na využití daňových odpočtů u většího 

procenta poplatníků.  Následně ale zájem o spoření upadá, ačkoli průměrný 

odpočet je navýšen. Přestože cílem daňových odpočtů je nasměrovat daňové 

poplatníky k vytváření vlastních finančních úspor na stáří, k čemuž má 

penzijní pojištění prioritně sloužit, pravděpodobně následné kroky vládní 

politiky v podobě neúspěchu II. pilíře a jeho ukončení rokem 2015 vyvolaly 

spíše nedůvěru a nízký zájem o tuto formu spoření.  



ACTA STING 

16 

Data Finanční správy byla porovnána s výsledky dotazníkového šetření.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že penzijní pojištění nemá vůbec založeno 

34,29 % respondentů a 56,76 % respondentů si na penzijní pojištění spoří 

částkou do 1 000 Kč. Nad částku 1 000 Kč, která je i hranicí pro možné 

daňové odpočty, spoří 8,95 % respondentů, což odpovídá zjištěnému procentu 

z daňových přiznání. 

Obrázek 5: Penzijní pojištění a výše vkladů respondentů v ČR  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozložení vlastních příspěvků respondentů na penzijní pojištění v MSK uvádí 

Obr. 6. Respondenti spoří především částkami umožňujícími získání státního 

příspěvku (64,4 %), kdy minimální státní příspěvek ve výši 90 Kč měsíčně lze 

získat při vlastním vkladu 300 Kč, maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč 

je poskytován při měsíčním vkladu 1 000 Kč a výše.  

Obrázek 6: Penzijní pojištění a výše vkladů v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

K získání možnosti využití daňových úlev jsou potřebné měsíční vklady vyšší 

než 1 000 Kč. V MSK nad tuto částku spoří pouze 6,3 % respondentů. Pro 

podporu spoření je od roku 2017 navýšena maximální hranice pro daňový 

odpočet, a to z 12 000 Kč na 24 000 Kč jak u penzijního, tak u životního 

pojištění. Dle dotazníkových šetření dosáhne na vyšší nezdanitelnou část 

základu daně na penzijní pojištění v ČR pouze 0,76 % respondentů, spořících 

výše než 2 000 Kč měsíčně, v MSK se pak navýšení týká pouze 0,42 % 

respondentů. Legislativní úprava tak zasáhne velmi malé procento daňových 

poplatníků, především s vyššími příjmy, umožňujícími navýšení měsíčních 

vkladů na penzijní pojištění. 
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5 ZÁVĚR 

Řada zemí využívá daňových stimulů k podpoře dobrovolného 

a individuálního spoření na důchod. Z popisovaného úhlu pohledu lze 

považovat chování fyzických a právnických osob za nástroj, který může 

společnost využít ve prospěch širší vládní strategie podpory úspor na stáří.  

Avšak je třeba zdůraznit, že ze strany zaměstnavatele se jedná o výhodný 

benefit, ale ze strany poplatníka není daňová účinnost tak motivující. Upustilo 

se od klouzavě progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob a byla 

zavedena jednotná sazba daně ve výši 15 %. Snížil se tak účinek odčitatelných 

položek, používaných převážně střední třídou. Hlavním smyslem penzijního 

pojištění má být dlouhodobé spoření na období, kdy už občané nebudou 

aktivně činní, čímž poklesne jejich životní úroveň. Pro mladou generaci 

se snižuje atraktivita pro svou nízkou likviditu a k nízkému zhodnocení 

dlouhodobě spořených finančních prostředků  v  daných penzijních fondech. 

Rovněž pro občany s nižšími příjmy nemá daňová úleva v podobě odečtu 

ze základu daně žádný význam, protože tato skupina obyvatelstva platí nízkou 

či žádnou daň vzhledem k vysokým slevám na dani. Nicméně příspěvky 

zaměstnavatelů ale patří mezi atraktivní zaměstnanecké benefity, kdy daňová 

optimalizace je jedním z hlavních měřítek. Řadí se mezi optimální, protože 

na straně zaměstnance jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti 

a nezahrnují se do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního 

a zdravotního pojištění a současně jsou na straně zaměstnavatele výdajem, 

který snižuje základ daně z příjmů. V MSK je tato forma benefitů 

poskytována více než polovinou zaměstnavatelů, kteří upřednostňují 

příspěvky na penzijní pojištění před pojištěním životním.   

Daňové úlevy ve formě nezdanitelné části daně na penzijní pojištění byly 

v MSK využity pouze u 6,3 % respondentů. Jako účinnější podpora se více 

jeví státní příspěvky, pro jejichž získání uzpůsobuje výši svých vlastních 

vkladů 64 % poplatníků. U respondentů, vlastnících životní pojištění se jich 

pro daňově zvýhodněné smlouvy v MSK rozhodlo 52 %, přestože životní 

pojištění není prioritně sjednáváno pro vytváření finančních úspor na stáří. 

Snaha státu o zatraktivnění těchto forem spoření formou navýšení limitu 

daňového odpočtu bude mít pravděpodobně malou účinnost. V současné době 

v ČR může navýšený limit využít pouze 0,76 % poplatníků. V MSK se pak 

jedná jen o 0,42 % poplatníků.  
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V České republice schází dlouhodobá strategie řešení důchodového systému, 

který by byl dlouhodobě udržitelný a schopen reagovat na měnící 

se demografickou strukturu české společnosti. Nekoncepční přístupy 

(např. zavedení II. pilíře a následně jeho zrušení) pouze přinášení další nemalé 

a zbytečné administrativní náklady na straně státu (Parlament ČR, 2015). 

Cílem reformy mělo být zajištění přiměřených příjmů ve stáří, při invaliditě 

a při ztrátě živitele. 

Je v zájmu státu vytvářet příznivé podmínky pro tvorbu dlouhodobě finančně 

udržitelných a sociálně přiměřených důchodů a motivovat účastníky, kteří 

do systému vstupují, a který poskytuje předpoklady pro zhodnocení jejich 

úspor. 
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PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

A MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ 

INCOME FROM DEPENDENT ACTIVITY AND 

INTERNATIONAL TAXATION 

 

Yvona Legierská, Jan Mertl 

 

Abstrakt: Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění vymezují 

pravidla, v jaké zemi budou placeny daně, pokud budou jejich poplatníkům 

plynout příjmy ze zdrojů v zahraničí. Z tohoto pohledu se příspěvek zabývá 

příjmy ze závislé činnosti. Ty jsou odváděny zpravidla v zemi, kde má 

zaměstnavatel sídlo. Existují však ojedinělé výjimky, u nichž platí pravidlo, 

že zaměstnanec přiznává a odvádí daně v zemi, kde má tzv. domicil. To se týká 

příjmů českých lodníků zaměstnaných v Nizozemském království. Finanční 

správa ČR je začala před rokem vyzývat k podání daňového přiznání 

a zaplacení daní. Cílem příspěvku je navrhnout řešení problematiky, která 

uvrhla stovky českých občanů a jejich rodin do velmi nepříznivé sociální 

situace. Výsledkem je návrh změny smlouvy, která byla uzavřena 

s Nizozemským královstvím v roce 1974 ve zcela jiných ekonomických 

podmínkách tehdejšího Československa, nebo úprava příslušných ustanovení 

zákona o daních z příjmů. 

 

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

smlouva o zamezení dvojího zdanění, lodník. 

 

Abstract: International treaties about double tax prevention define the rules 

in which countries taxes will be paid if their taxpayers receive income from 

sources abroad. From this perspective, the paper deals with income from 

dependent activity. These are usually paid out in the country where the 

employer has its home. However, there are rare exceptions to which the rule 

applies that an employee accepts and pays taxes in a country where he has 

so called domicile. This issue concerns the income of Czech boatmen 

employed in the Kingdom of the Netherlands. The Financial administration 

of the Czech Republic has begun a year ago asking the boatmen to fill-in a tax 

return and to pay taxes. The aim of the paper is to propose a solution to this 
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problem, which has cast hundreds of Czech citizens and their families into 

a very unfavorable social situation. The result is a draft amendment 

to a treaty that was concluded with the Kingdom of the Netherlands in 1974 

under completely different economic conditions of the then Czechoslovakia, 

or an amendment to the relevant provisions of the Income Tax Act. 

 

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

tax treaty, boatman. 

 

JEL klasifikace: H24, H55. 

1 ÚVOD 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou bilaterální smlouvy uzavírané 

zeměmi zpravidla na základě vzorové smlouvy OECD. Ta má 

standardizovanou strukturu. Úvodní čtyři články se týkají určení rezidence 

poplatníků, další články se věnují problematice přímé podnikatelské činnosti 

ve smluvním státě, je zde vložen rovněž článek týkající se zdaňování příjmů 

z nemovitého majetku. Následují články o dividendách, úrocích a licenčních 

poplatcích. Pak smlouvy věnují pozornost obvyklým příjmům fyzických osob 

– příjmy z nezávislých povolání, ze závislé činnosti, zdanění tantiém, příjmy 

umělců a sportovců, penzí, veřejné služby a ostatním příjmům. Mezinárodní 

smlouva je schvalovaná v ČR Parlamentem a ratifikovaná prezidentem. Jejich 

příprava je v kompetenci ministerstva financí.  

Příspěvek se zabývá problematikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti, 

které českým občanům plynou ze zdrojů v zahraničí. Obecně platí, že takové 

daně jsou zdaňovány v zemi, kde má zaměstnavatel sídlo. Existují však zcela 

ojedinělé výjimky, které uvádějí, že poplatníci zaměstnaní na palubě lodí 

nebo letadel v mezinárodní dopravě, odvádějí daně ze závislé činnosti v zemi 

své rezidence. To se týká smlouvy s Nizozemským královstvím, která byla 

uzavřena v roce 1974. Česká republika začala příslušný článek smlouvy 

aplikovat teprve v září 2016, kdy na základě mezinárodní výměny informací 

mezi daňovými správami obdržela seznam stovek těchto českých občanů 

zaměstnaných jako lodníci u společností v Nizozemí. 

Cílem příspěvku je navrhnout řešení problematiky, která uvrhla stovky 

českých občanů a jejich rodin do velmi nepříznivé sociální situace z titulu 

vyššího daňového zatížení v ČR než v Nizozemí na straně jedné a na straně 

druhé zvýšila přímé i nepřímé administrativní náklady na výběr daní. 
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Autorka příspěvku se intenzivně zabývá touto problematikou od září 2016. 

K tomu bylo zapotřebí prostudovat řadu smluv o zamezení dvojího zdanění, 

jichž má ČR v současné době uzavřeno celkem 87 a také příslušná ustanovení 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ZDP). Podkladem tohoto příspěvku jsou i materiály ministerstva financí, 

resp. Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ), které informovaly 

jednak veřejnost, jak metodicky postupovat, jednak členy Rozpočtového 

výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kteří se problematikou 

zabývají od října minulého roku na svých zasedáních.  

Metodologicky článek vychází z analýzy sekundárních informačních zdrojů 

a syntézy faktografie týkající se sociálně-ekonomické a právní pozice 

dotčených osob - lodníků. Praktická část pak obsahuje deskriptivní postupy 

ukazující fiskální a osobní dopady na jednotlivé subjekty a rovněž základní 

kvantitativní vymezení zmíněného problému.  

2 HISTORIE ČESKÉHO LODNICTVÍ 

České řeky byly již v historických dobách využívány jako dopravní cesta. 

V pozdějším období se lodnictví začalo silně rozvíjet na řece Labi. 

Zajišťovalo nejen vnitrozemskou lodní přepravu, ale i mezinárodní (Švarc, 

Vanner, Zídek, 1984).  

Současná ČSPL, a.s., se sídlem v Děčíně, byla založena 13. 6. 1922 jako 

Československá plavební akciová společnost Labská, Praha (ČPSL). 

Zakladatelem byl tehdejší stát a banky. Společnost provozovala veškeré 

aktivity, které souvisely nejen s dopravou zboží a lidí, ale také se stavbou 

a opravami lodí. Plavba v období druhé světové války přerušena nebyla, jen 

docházelo k násilné germanizaci společnosti a ke konci války přechodem 

válečné fronty, byla na německém Labi poškozena, nebo zničena většina 

mostů a potopeno mnoho lodí. Po okupaci zbylo společnosti celkem 

267 plavidel. Následovalo znárodnění a od 1. 1. 1949 pokračuje činnost 

plavební společnosti pod názvem národní podnik Československá plavba 

labská. K 1. 7. 1952 dochází ke sloučení podniků a vzniká Československá 

plavba labsko-oderská, národní podnik (dále jen ČSPLO). ČSPLO postupně 

rozšiřovalo své aktivity a v roce 1989 mělo téměř 4 000 zaměstnanců 

a provozovalo 700 plavidel. Po roce 1989 následovalo období privatizace, 

které vyvrcholilo 5. 5. 1992, kdy byla založena Československá plavba 

labská, a.s. (dále jen ČSPL, a.s.). V následujících deseti letech však došlo 

k úpadku společnosti, který vyústil v konkurz a rozprodání ČSPL, a.s. 
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po jednotlivých funkčních částech podniku. Hlavní činnost, to je provozování 

říční nákladní dopravy, převážně do zahraničí, koupila a dne 21. 10. 2002 

zaregistrovala pod názvem ČSPL, a.s., společnost ARGO Internationale 

Spedition, s.r.o. patřící do skupiny AFG holding. Společnost ČSPL, a.s. má 

v současnosti celkem 205 zaměstnanců a 73 plavidel (ARGO GROUP, a.s., 

2017). To znamená, že se zachoval v ČR jen zlomek plavidel a počet 

pracovních příležitostí se významně v této profesi snížil. 

3 ZDANĚNÍ LODNÍKŮ V MEZINÁRODNÍ LODNÍ 

PŘEPRAVĚ 

Stovky profesně zdatných lodníků nalezlo po úpadku původní plavební 

společnosti ČSPLO nové zaměstnání v jiných zemích Evropské unie (dále jen 

EU), které jsou napojeny na hustou evropskou říční síť a kanály. Jedná 

se zejména o Nizozemské království, Německo, Lucembursko, Belgii 

a Dánsko. Lodníci mají uzavřeny pracovní smlouvy, a jejich zaměstnavatelé 

odvádějí v zemi svého sídla daně z příjmů ze závislé činnosti a odvody 

sociálního (vč. důchodového) a zdravotního pojištění. Podle smluv 

o zamezení dvojího zdanění to je obvyklé také u všech ostatních profesí 

vykonávaných formou závislého pracovního poměru. 

V ustanovení § 6 odst. 13 ZDP je řešena problematika příjmů ze závislé 

činnosti plynoucích ze zdrojů v zahraničí v případech, kdy není či je s tímto 

státem uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění (dále jen smlouva). 

První variantou se tento příspěvek nebude zabývat, neboť se všemi státy 

EU má ČR smlouvu uzavřenu. V případě existence smlouvy musí být příjem 

poplatníkem s daňovým domicilem v ČR přiznán prostřednictvím daňového 

přiznání. Základem daně je příjem ze závislé činnosti (dále jen hrubá mzda) 

vykonávané v zahraničí, zvýšený o povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem, které v ČR činí 34 % hrubé mzdy (tzv. superhrubá mzda 

zavedená od 1. 1. 2008). Přitom pojistné placené zahraničním 

zaměstnavatelem za české zaměstnance nad úroveň hrubé mzdy je v různých 

zemích EU zcela odlišné. Tento příjem lze snížit o daň zaplacenou v zemi, 

kde je poplatník zaměstnán, a to v rozsahu, ve kterém nebyla započtena 

na daňovou povinnost v tuzemsku (§ 38f ZDP). 

Výše uvedená druhá varianta platí zcela jednoznačně, pokud dle smlouvy 

je místo odvodu daní v zemi, kde má zaměstnavatel sídlo. Ve smlouvách 

je problematika řešena zpravidla v čl. 15 a obdobně je v nich zmíněna 

i problematika mezinárodní lodní dopravy, jejíž definice je uvedena v čl. 3. 
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Zcela ojedinělou výjimku v rámci členských zemí EU, týkající se zaměstnání 

na palubách lodí (ale i letadel), obsahuje smlouva s Nizozemským 

královstvím, kterou tehdejší ČSSR uzavřela v roce 1974 ve zcela jiných 

politicko-ekonomických podmínkách. V článku 16 odst. 3 smlouvy 

je uvedeno: „Odměny, které osoba mající bydliště v jednom z obou států 

pobírá z důvodu zaměstnání vykonávaného na palubě lodi používaných 

v mezinárodní dopravě nebo na palubě člunu používaného ve vnitrozemské 

vodní dopravě, podléhají bez ohledu na předchozí ustanovení tohoto článku 

zdanění pouze v tomto státě.“. Smlouva definici mezinárodní lodní dopravy 

neobsahuje, pouze odkazuje v článku 3 odst. 2 na vnitrostátní právní předpisy. 

ČSPLO v té době přepravovalo náklady svými loděmi s vlastním personálem 

také po řekách a kanálech v zahraničí. Čsl. občanům - zaměstnancům 

bývalého ČSPLO - byly zdaňovány mzdy v ČSSR, bez ohledu na zemi, kudy 

lodě pluly. Články smlouvy tak v praxi využívány nebyly, neboť bylo tehdy 

téměř vyloučené, že by čsl. občan byl zaměstnán u zaměstnavatele v cizině, 

pokud nebyl emigrantem. Je proto zřejmé, že osoby, které takto opustily 

ČSSR, daně v tuzemsku neplatily. Návrat domů pro ně totiž znamenal trestní 

stíhání za nedovolené opuštění republiky. Článek 16 odst. 3 smlouvy 

s Nizozemím byl proto do roku 1989 zcela bezpředmětný, stejně jako 

obdobné články smluv uzavřené s jinými státy. 

Podmínky pro uplatnění smluv ohledně mezinárodní dopravy se změnily 

až s následující ekonomickou transformací v českých zemích a odchodem 

stovek českých lodníků do zahraničí, kde nalezli práci u zaměstnavatelů na 

jejich lodích plujících po vnitrozemských vodních tocích. V posledním roce 

vznikaly mezi nimi pochybnosti, zda se na ně vztahuje článek 16 odst. 3 

smlouvy s Nizozemím, který se zmiňuje o zaměstnání vykonávaném 

na palubě lodi používaných v mezinárodní dopravě nebo na palubě člunu 

používaného ve vnitrozemské vodní dopravě. Byly hledány rozdíly mezi lodí 

a člunem, avšak zásadní je, v rámci jaké vodní dopravy vykonávají svou 

činnost lodníka. 

Podle Brůhové-Foltýnové (2017) vodní doprava je jednou z řady druhů 

doprav, které se dělí dle prostoru, ve kterém se nachází dopravní cesta. 

Dalším kritériem členění dopravy vč. vodní, je územní rozdělení přepravních 

potřeb, a to na místní, vnitrostátní a mezinárodní. Z uvedeného vyplývá, 

že vodní doprava je druh dopravy, který je zajišťován plavbou po vodních 

tocích (zejména řekách), umělých i přírodních jezerech, mořích, oceánech 

i umělých plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo 

pod hladinou. Vodní (lodní) dopravu lze rozdělit na námořní a vnitrozemskou 
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(vnitrozemskou se rozumí zejména říční a jezerní), přičemž některá plavidla 

mohou mezi řekami a moři přejíždět (Vodní doprava, 2017). Z této definice 

vyplývá, že mezinárodní lodní doprava představuje vedle dopravy námořní 

i mezistátní dopravu vnitrozemskou. A právě v rámci takové mezinárodní 

vnitrozemské dopravy na palubách nizozemských lodí zmiňovaní lodníci 

vykonávají své zaměstnání. Pojem „člun používaný ve vnitrozemské vodní 

dopravě“ nespadá pod mezinárodní dopravu, a proto se lodníků týká jen 

okrajově. 

Dle výkladu ministerstva financí ČR z podzimu 2016 čeští lodníci, kteří začali 

pracovat na palubách nizozemských lodí po roce 1989, neměli být dle 

smlouvy zdaňováni v Nizozemském království, ale měli podávat daňové 

přiznání v místě svého bydliště a daně z příjmů ze závislé činnosti odvádět 

v ČR. Dle dřívější ustálené praxe, která je aplikována v téměř všech 

smlouvách, tak převážná většina z nich nečinila, neboť o této výjimce netušili 

nejen lodníci, ale dlouhá léta ani tuzemští správci daně. Na základě pohovoru 

autorky příspěvku s řadou českých lodníků ještě v září 2016 správci daně 

v ČR nesprávně odpovídali na jejich dotaz ohledně placení daní. Nikdo z nich 

v té době nevěděl, že se jedná o zcela ojedinělou výjimku, jak přiznalo GFŘ 

v červenci 2017 na straně 2 v Informaci k možnosti žádat o prominutí 

příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí 

a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemí. 

Dalšími dvěma zeměmi, s nimiž je uzavřena obdobná smlouva týkající 

se placení daní lodníků v zemi bydliště, je Norsko a Spojené arabské emiráty. 

Lze však s jistotou konstatovat, že v těchto zemích mezinárodní vnitrozemská 

lodní doprava obdobného charakteru a rozsahu jako v Evropě, neexistuje. 

4 PŘÍSTUP FINANČNÍ SPRÁVY ČR A DAŇOVÉ ŘÍZENÍ 

V rámci automatické výměny informací mezi finančními správami zemí EU 

začala Finanční správa ČR v září 2016 vymáhat po lodnících zaměstnaných 

v Nizozemí podání daňových přiznání a zpětné doplacení daní. Finanční úřad 

vyměřuje či doměřuje dlužnou daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta 

pro podání řádného daňového přiznání. Lodníci tak byli vyzýváni, aby 

podávali daňová přiznání od roku 2013. 

Podle informací Spolku lodníků - zájmového sdružení oborové skupiny 

zaměstnanců na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů, z. s. Děčín 

pobírají mnozí lodníci v Nizozemí zpravidla minimální mzdu, případně jen 
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o něco málo vyšší. Ta se mění dvakrát ročně, a to k 1. lednu a 1. červenci. 

Pro zaměstnance mladší 23 let jsou částky uvedené v tabulce 1 ještě nižší. 

Tabulka1: Vývoj minimální mzdy v Nizozemí a výpočet daně z příjmů ze závislé 

činnosti v ČR 

Datum 

změny 

minimální 

měsíční 

(hrubé) 

mzdy 

v NL 

Minimální 

měsíční 

(hrubá) 

mzda 

v NL 

v € 

Jednotný 

kurz dle 

MF 

v Kč/€ 

Minimální 

měsíční 

(hrubá) 

mzda v Kč 

Superhrubá 

mzda 

(základ 

daně 

z příjmů 

ze závislé 

činnosti = 

hrubá mzda 

x 1,34) v Kč 

Daň z příjmů 

ze závislé 

činnosti 

(15 %) 

se slevou 

na poplatníka 

(2 070 Kč) 

v Kč 

1.1.2013 1 469,40 26,030 38 248 51 252 5 625 

1.7.2013 1 477,80 26,030 38 467 51 546 5 670 

1.1.2014 1 485,60 27,550 40 928 54 843 6 165 

1.7.2014 1 495,20 27,550 41 193 55 199 6 210 

1.1.2015 1 501,80 27,270 40 954 54 878 6 165 

1.7.2015 1 507,80 27,270 41 118 55 098 6 195 

1.1.2016 1 524,60 27,040 41 225 55 242 6 225 

1.7.2016 1 537,20 27,040 41 566 55 698 6 285 

1.1.2017 1 551,60 x x x x 

1.7.2017 1 565,40 x x x x 

Zdroj: MINIMUMLOON NL, KURZY.CZ.  

Pokud měl některý z lodníků za období od roku 2013 do roku 2016 jen 

minimální (hrubou) mzdu a uplatňoval v ČR pouze slevu na poplatníka 

(24 840 Kč/rok, resp. 2 070 Kč/měsíc), měl zaplatit jen na dani z příjmů 

ze závislé činnosti v úhrnu 291 240 Kč. K tomu správce daně po uhrazení 

dlužné daně vystavil platební výměr na úrok z prodlení v objemu několika 

desítek tisíc Kč. Na základě zpoplatněné žádosti o prominutí daně jsou 

správcem daně promíjeny úroky jen částečně či vůbec, neboť původní 

podmínky pro vyhovění žádosti byly příliš striktní. Současně byly vydávány 

platební výměry na pokuty za pozdní podání daňového přiznání rovněž 

v objemu tisíců Kč. Tyto pokuty nelze přitom dle daňového řádu vůbec 

prominout a představují tak v praxi vedle neprominutých úroků z prodlení 

přirážku k vyměřené daňové povinnosti. Finanční správa v současné době již 

požaduje zálohy na daňovou povinnost za zdaňovací období roku 2017. Navíc 

je lodníkům nizozemskou daňovou administrativou hrubá mzda snižována 

kromě daně ze závislé činnosti také o velmi vysoké sociální pojistné, které je 

splatné formou srážkové daně z měsíční mzdy. Dále zaměstnavatel lodníka 

odvádí z jejich hrubé mzdy zdravotní pojistné příslušné zdravotní pojišťovně 
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v Nizozemí. Lodníci si z čisté mzdy hradí cesty do Nizozemí a zpět 

vč. výdajů na tamější živobytí. Jejich rodinám, s nimiž jsou cca jeden týden 

v měsíci, žádné vysoké částky tak nezůstávají. 

Řada lodníků a jejich rodin má proto v současné době značné existenční 

problémy. Dle informací z jejich spolku mají platit daně vč. sankcí v úhrnu 

ve výši 500 až 800 tis. Kč, mnozí i více. Sice si žádají o vrácení daně 

zaplacené v Nizozemí, ale jedná se o administrativně, finančně i časově 

náročnou záležitost, na níž si najímají odborníky a znalce řeči. Mnohdy musí 

naopak vracet i tzv. negativní daň. Poslední dobou jsou obesíláni i finanční 

správou v Nizozemí, aby podávali daňová přiznání, ačkoli daňový domicil 

je v ČR. Je tedy zjevné, že praxe daňových správ v ČR a Nizozemí postup 

výběru daní efektivně nekoordinuje, rostou transakční náklady, které nese 

nejslabší článek celého řetězce – český lodník. 

Daně zaplacené v Nizozemí tak nepokryjí při jejich případném vrácení 

náklady na daně zaplacené v ČR. V případě negativní daně představují 

pro lodníka naopak další výdaje, tentokrát nizozemské daňové administrativě. 

Důvodem této kritické situace jsou: 

 nízké příjmy lodníků v Nizozemí významně nepřevyšující minimální 

mzdu,  

 rozdílná úroveň zdanění v Nizozemí (vysoce progresivního zdanění) 

a v ČR (pro většinu zaměstnanců je zdanění proporcionální se sazbou 

15 %, avšak ze širšího základu daně, tzv. superhrubé mzdy, která 

představuje hrubou mzdu navýšenou o sociální a zdravotní pojistné, 

které platí zaměstnavatel za zaměstnance nad rámec hrubé mzdy; toto 

pojistné činí 34 % hrubé mzdy, 

 podle § 6 odst. 13 ZDP se i příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů 

v zahraničí přepočtené jednotným kurzem navyšují o 34 % pojistného, 

jako by bylo hrazeno v ČR; pojistné je však placeno v Nizozemí 

ve zcela jiných procentech z hrubé mzdy, 

 jednotný kurz euro (EUR) – česká koruna (CZK) je pro přepočet příjmů 

ze závislé činnosti značně nevýhodný. 

Zcela zásadním problémem je, že finanční správa v Nizozemí není schopna 

oddělit daně a pojistné. Mnohdy je proto lodníkům na základě jejich žádosti 

vráceno i sociální pojistné, takže do budoucna nebudou důchodově pojištěni, 

což je zcela zásadní problém. Dávky sociálního zabezpečení v Nizozemí však 

zahrnují kromě starobních penzí i vdovské důchody, mimořádné zdravotní 
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výdaje pojištěnce a přídavky na děti. Česká správa sociálního zabezpečení 

tak po nich žádá doplacení pojistného zpětně. Jedná se o další mimořádné 

výdaje. Někteří lodníci z obav, aby jim z Nizozemí nebylo navráceno 

i sociální pojistné, o vrácení daně ani nepožádali.  

To ukazuje, že vedle problému daní, který lze řešit na principu nežádoucího 

dvojího zdanění (byť s vysokými transakčními náklady), není mezi ČR 

a Nizozemím efektivně vyřešen ani problém sociálního pojištění, který 

v současné době činí značné procento z pracovního příjmu. Navíc je možné, 

že v Nizozemí není část nebo celé sociální důchodové pojištění od daně 

z příjmu efektivně odděleno a bude nutno v tomto směru učinit další šetření 

či výzkum, aby bylo zřejmé, u které části odvodu se jedná o všeobecnou daň 

z příjmu a u které pojistné na sociální pojištění ve vazbě zejména 

na důchodový nárok či přídavky na děti. 

Z materiálů ministerstva financí ČR pro členy Rozpočtového výboru na jejich 

zasedání dne 12. 7. 2017 vyplývá, že za jednotlivé roky probíhá šetření 

finanční správy u 408 lodníků. Vyčíslení doměřené daně vč. sankcí 

k 7. 7. 2017 je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 2: Zdanění českých lodníků pracujících na palubách lodí v Nizozemí 

za zdaňo-vací období 2013 až 2016 

 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Daňové přiznání 

počet 376 368 167 113 1 024 

částka v Kč 20 481 698 21 034 298 15 328 435 9 966 854 66 811 

285 

Pokuty za pozdě podané daňové přiznání 

počet 197 163 115 2 477 

částka v Kč 892 473 887 441 162 850 9 245 1 952 009 

Úroky z prodlení 

počet 141 138 122 9 410 

částka v Kč 5 631 410 3 639 930 1 333 531 16 093 10 620 

964 

Celkem      

částka v Kč 27 005 581 25 561 669 16 824 816 9 992 192 79 384 

267 

Zdroj: Ministerstvo financí, 2017 
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5 VÝSLEDKY 

Finanční správa od září 2016 do 7. 7. 2017 vyměřila na daních 408 lodníkům 

zaměstnaným v Nizozemí necelých 80 mil. Kč, z toho téměř 16 % činí 

příslušenství daně. Z hlediska veřejných rozpočtů ČR, pokud by uvedená 

částka byla vybrána celá, se jedná o zcela zanedbatelný příjem pocházející 

z minulých fiskálních období, který je však pro lodníky a jejich rodiny zcela 

fatální. Nejen v případě nezaplacení daní, ale i jejich povolené „splátkování“ 

je doprovázeno hrozbou exekuce majetku správcem daně. Lodníci a jejich 

rodiny tak žijí ve značné existenční nejistotě. 

Možnosti řešení tíživé situace, v níž se ocitla velmi početná skupina českých 

občanů: 

 prominutí daně dle § 260 daňového řádu z důvodu nesrovnalostí 

vyplývajících z daňových zákonů; tuto okolnost však neshledalo 

ministerstvo financí jako zákonnou, 

 prominutí úroků z prodlení – podle metodického pokynu GFŘ D-21 

lodníci na podmínky prominutí nedosáhli, proto byly nastaveny 

na základě jednání v Rozpočtovém výboru nové podmínky 

pro prominutí, ty jsou však jen mírně vstřícnější než podmínky 

předchozí, 

 změna daňového domicilu do Nizozemí; podmínka délky pobytu 

lodníka mimo ČR nad 183 je splněna, 

 změna čl. 16 odst. 3 smlouvy - členové Rozpočtového výboru PSP dne 

30. 8. 2017 odhlasovali usnesení, v němž žádají ministra financí, 

aby ministerstvo financí vypracovalo návrh nového znění smlouvy 

o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 

z příjmu a z majetku mezi Českou republikou a Nizozemským 

královstvím, která bude odpovídat běžným smlouvám tohoto typu 

uplatňovaných mezi státy EU, např. mezi Českou republikou 

a Německem; zároveň žádají vládu, aby případně vyvolala jednání 

o změně smlouvy s Nizozemským královstvím; jedná se však 

o dlouhodobé řešení, jehož délka činí minimálně 2 až 3 roky, 

 novela § 6 odst. 13 ZDP, v němž se upustí od navyšování příjmů 

ze závislé činnosti o 34 % pojistného a v případě, kdy zaměstnanci musí 

zdaňovat své příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí v ČR, 

si budou moci tento příjem snížit o zákonem stanovenou částku, 

např. pojistné hrazené v zahraničí z jejich hrubé mzdy, výdaje 
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na cestování do zaměstnání v zahraničí, paušální výdaje dle 

§ 7 odst. 7 ZDP apod. 

6 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Je s podivem, že s žádným návrhem řešení uvedeným v kapitole 5 nepřišlo 

samotné ministerstvo financí. Je přesvědčeno, že daně vybírá v souladu 

se zákonem a nepřipouští pochybení správců daně, kteří v minulosti 

poskytovali lodníkům nesprávné informace, což je doloženo i řadou 

písemností. To však není možné správcům daně vytýkat, naopak to dokládá 

zcela ojedinělou záležitost, která jim nemusela být obecně známa. Dokonce 

jim nepřipadá ani zvláštní, že tato ojedinělá výjimka zvyšuje přímé i nepřímé 

administrativní náklady výběru či správy daní. Správci daně namísto toho, 

aby se zabývali závažnými úniky daní, jsou vytíženi touto agendou, která 

se koncentruje v působnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj. 

Principy daňové teorie mluví pro zdanění příjmů v době jejich získání 

a jednou, v sazbě ze základu daně určené fiskálními pravidly, která jsou 

pro daný subjekt předvídatelná, a s přiměřenými transakčními náklady. Pokud 

se nahlédne na problém popsaný v příspěvku z pohledu teorie elastických 

peněz, dominující současné monetární politice, neznamená to, že by se obecně 

neměly vymáhat dlužné pohledávky nebo daně, ale dotčený daňový výnos 

v ekonomice (české, resp. evropské) reálně nechybí, zejména je-li 

kompenzován uvolněnou monetární politikou, která je zřetelná v posledních 

letech. Lodníci zdaňovali své příjmy v dobré víře v Nizozemí, zůstaly jim 

vyšší příjmy z výrobního faktoru práce (nikoli spekulativní či pasivní příjmy), 

a proto mohli více spotřebovávat v ČR. Tím bylo v tuzemsku vybráno více 

nepřímých daní, zejména DPH. V případě jejich dodatečného velmi vysokého 

zdanění v ČR daní z příjmů ze závislé činnosti jim zůstane méně peněz 

ke spotřebě. Je teoreticky možné, že v takovém případě budou daňové výnosy 

pro veřejné rozpočty v konečném důsledku nižší, neboť porušování 

základních principů efektivního výběru daní negativně ovlivňuje chování 

ekonomických subjektů účastných na zmíněných transakcích. 

Lze dovodit, že v postoji ministerstva financí v tomto případě doposud 

dominuje mechanistická filozofie „doměřit a vybrat daň z příjmu 

nezaplacenou v ČR“ bez ohledu na historický a faktický kontext celého 

případu. Tento přístup je logický a správný u standardních případů 

nezaplacené daně z příjmů, jenže v tomto případě byl mechanicky aplikován 

na situaci, kdy fiskální výnos z příjmu v hospodářské praxi byl již získán 
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podle pravidel jiné členské země EU. Návrhy na řešení zmíněné v kapitole 5 

mají pro ČR minimální fiskální dopad a navíc se týkají nároků z minulých 

fiskálních období. Obecně lze tedy doporučit, umožní-li to rozhodnutí státní 

správy, nepožadovat po lodnících dodatečné fiskální platby a případně 

(nejlépe jednorázově) transferovat v minulosti zaplacený daňový výnos 

z Nizozemí do ČR, pokud to umožní daňové předpisy obou zemí a EU. 

Do budoucna pak upravit mezinárodní smlouvu s Nizozemím i pro lodníky, 

resp. zaměstnance leteckých společností tak, aby se na ně vztahovalo 

většinové pravidlo zdanění v zemi, kde má zaměstnavatel sídlo. Tímto 

směrem by se mohl ubírat též další výzkum. 

AFILACE 

Výsledek vznikl při řešení studentského projektu Fiskální politika 

po ekonomické krizi (identifikační číslo projektu 7427/2017/3) s využitím 

účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Vysoké školy finanční 

a správní financovaný MŠMT. 
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SPOTŘEBNÍ DAŇ Z PIVA A PROTEKCIONISTICKÉ 

CHOVÁNÍ ZEMÍ EU 

EXCISE DUTY ON BEER AND PROTECTIONIST 

BEHAVIOR IN THE EU COUNTRIES 

 

Adam Lisický, Petr David 

 

Abstrakt: Článek se zabývá vztahem spotřební daně z piva s produkcí a 

spotřebou piva v evropských zemích. Tento vztah je zkoumán především 

z hlediska ověření či vyvrácení protekcionistického chování jednotlivých států, 

prostřednictvím daňové politiky spotřební daně z piva. Samotný vztah 

uvedených veličin byl zkoumán pomocí korelační analýzy. Párové korelační 

koeficienty ukázaly, že vzájemný vztah veličin se spotřební daní z piva je u 

spotřeby statisticky nevýznamný a u produkce významný, nicméně míra 

závislosti je velmi slabá. Dále na základě směru závislosti usuzujeme, že 

z dlouhodobého hlediska se ve zkoumaných evropských zemích nevyskytuje 

protekcionismus v oblasti spotřební daně z piva.  

 

Klíčová slova: spotřební daň, spotřeba piva, produkce piva, pivo, 

protekcionismus 

 

Abstract: This article deals with relationship between excise duty on beer and 

beer production and consumption in European countries. This relationship is 

primarily examined in terms of verifying or rebutting protectionist behaviour 

in countries, through the tax policy of excise duty on beer. The relationship of 

these variables was examined by correlation analysis. Pair correlation 

coefficients have shown that the correlation between the quantities of beer 

excise is statistically unnecessary in consumption and significant in 

production, but the degree of dependence is very weak. Furthermore, based 

on the direction of dependence, we infer that in the long run, there is no 

protectionist behaviour in part of excise duty on beer in the monitored 

European countries. 
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Keywords: excise duty, beer production, beer consumption, beer, 

protectionism 

 

JEL klasifikace: H20, H21. 

1 ÚVOD 

Tento článek se bude zabývat problematikou nepřímého zdanění v EU. 

V potaz nebude brána univerzální daň DPH, ale zaměříme se konkrétně 

na spotřební daň z piva. V kontextu této daně bude zkoumáno 

protekcionistické chování členských zemí Evropské Unie. Jedním 

z předpokladů pro takovou daňovou politiku může být samotná harmonizace, 

která umožňuje členským státům určit sazbu spotřební daně z piva 

individuálně, ale v určitém pásmu daném legislativou harmonizace. 

Z hlediska protekcionismu se zaměříme na vztah spotřeby a produkce piva 

se základními sazbami spotřební daně z piva. 

Zpočátku probíhala jak harmonizace struktury systémů selektivních 

spotřebních daní, tak harmonizace v oblasti sazeb. Legislativně 

je harmonizace řešena pomocí směrnic. Velice důležitou směrnicí 

pro harmonizaci zdanění piva je směrnice Rady EU 92/83/EHS. Směrnice 

definuje, že pivem se pro její účely rozumí všechny výrobky kódu 

kombinované nomenklatury 2203, které obsahují více než 0,5 % objemových 

alkoholu a výrobky obsahující směs piva a nealkoholického nápoje kódů KN 

2206, a také obsahují více než 0,5 % objemových alkoholu. Udává také 

důležitou informaci o výpočtu daně, který je možné provést buď jako počet 

hektolitrů děleného stupni Plato1 nebo počet hektolitrů děleného stupni 

skutečného alkoholu. Dále tato směrnice definuje možnost uplatnění 

daňových pásem dle ročního výstavu pivovarů, kdy snížené sazby daně 

mohou být využívány pro minipivovary, které mají roční výstav nižší 

než 200 000hl. Zároveň snížená sazba, která poklesne pod minimální, nesmí 

být snížena o více než 50 % ze základní vnitrostátní sazby (Rada 

EHS, 1992a). 

Další směrnicí, která se týká harmonizace spotřební daně z piva je směrnice 

Rady EU 92/83/EHS, která řeší sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu 

a alkoholických nápojů. Minimální sazba spotřební daně z piva je stanovena 

                                                           
1 Neboli extrakt původní mladiny, který vyjadřuje hmotnost rozpuštěných cukrů (g) v jednom 

litru mladiny, což je meziprodukt při vaření piva. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

37 

dvojím způsobem. A to 0,748 EUR na hl za °Plato, popřípadě 1,87 EUR 

na hl za % alkoholu (Rada EHS, 1992b). 

Hamerníková s Kubátovou (1999) konstatují, že poměr výše spotřební daně 

k ceně bez daně může být relativně značný, tudíž je při předpokladu 

neelastické poptávky stálým a dobře predikovatelným příjmem státního 

rozpočtu. Stejně tak Legierská (2013) na základě analýzy potvrzuje, 

že spotřební daně jsou oproti daním důchodovým odolnější vůči poklesům 

HDP a příjem z nich je více stálý. Ještě před těmito pracemi se tématem 

zabýval i Nordhaus a Samuelson (1991), kteří dávali přednost podpoře práce 

a investicím, tudíž produktivním činnostem před vynakládáním peněžních 

prostředků za spotřební statky. Z těchto faktů lze usoudit, že daně ze spotřeby 

by měly být upřednostňovány před daněmi důchodovými, aby byly podpořeny 

právě produktivní činnosti díky nižší míře zdanění. Výše popsaná fiskální 

funkce není jedinou funkcí selektivního zdanění spotřeby. V případě spotřební 

daně z alkoholu a alkoholických výrobků lze hovořit i o funkci regulační, 

kterou zmiňuje například Kubátová a kol. (1994). Podstatou této funkce je pak 

to, že selektivní zdanění má regulovat škodlivou spotřebu. Výzkumy, které 

provedli Meier, et al. (2016) poukazují na reálnou existenci této regulační 

funkce, protože daň z alkoholu dokáže škodlivou spotřebu redukovat, 

a zároveň nemá vliv na drobnou spotřebu, která je u těchto produktů 

neškodná. 

Práce Berkhout et. al. (2014) pro organizaci Brewers of Europe ukazuje, 

že vysoká spotřební daň z piva má negativní vliv na ekonomiku. Bez ohledu 

na negativní dopad na zaměstnanost v tomto odvětví se nepodařilo zvýšením 

sazby spotřební daně dosáhnout zvýšení příjmů z této daně do státního 

rozpočtu. V osmi z celkových šestnácti analyzovaných zemí EU došlo 

při zvýšení sazby spotřební daně z piva dokonce k poklesu daňového inkasa. 

V práci byla také analyzována útrata spotřebitelů severských zemí. Ukázalo 

se, že tito lidé utratí více peněžních prostředků za pivo v zahraničí, což 

je důsledkem právě vysoké míry zdanění piva v severských zemích. 

Důsledkem tzv. pivní turistiky je ztráta země nejen v podobě inkasa spotřební 

daně z piva, ale také inkasa DPH. Na základě této studie můžeme očekávat 

existenci protekcionismu jednotlivých zemí. Dále Chaloupka a kol. (2002) 

komentují závislost spotřeby na výši spotřební daně z piva tak, že vyšší 

spotřební daň znamená významně sníženou spotřebu piva u mladých lidí. 

Grossman et. al. (1994) dokonce došel k závěru, že zvýšení daně z piva 

na úroveň daně z alkoholu by znamenalo pokles počtu mladých konzumentů 

o 32 %. V této části se dostává funkce fiskální do rozporu s funkcí regulační, 
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protože z hlediska fiskální funkce je vhodné na základě analýz udržovat nižší 

míru zdanění, naopak u funkce regulační se setkáváme s pozitivním vlivem 

při zvýšení sazby daně.  Na druhou stranu Trasberg (2015) na základě 

korelační analýzy poukazuje na skutečnost, že výše zdanění neovlivní 

spotřebu alkoholu, což by mělo za následek neměnné či vyšší inkaso daně. 

Pokud by spotřeba nebyla ovlivněna, tak není důvod uvažovat 

o protekcionismu, který lze předpokládat na základě pivní turistiky. 

Pro státy je velice těžké rozhodování o určení výše daňového zatížení, protože 

výsledky analýzy Waagenara et. al. (2009) poukazují na citlivost poptávky 

po pivu. Pokud se změní cena piva o 1 %, vede to ke změně spotřeby piva 

o 0,46 % v opačném směru. Tento závěr podporuje spíše tvrzení o negativním 

dopadu zvýšení spotřební daně z piva, které následně ovlivní koncovou cenu. 

Smith (2005) ve své analýze rozděluje elasticitu na krátkodobou 

a dlouhodobou, kdy v krátkém období se změna ceny nepromítá a elasticita je 

poměrně nízká, ale v dlouhém období je naopak relativně velká a spotřebitel 

na změnu ceny reaguje. V práci Douglasa (2002) se můžeme setkat 

s korelační a regresní analýzou, která zkoumá dopady spotřební daně z piva 

na cenu piva. Prvním závěrem je, že spotřební daň jako taková je přenesena 

přímo do ceny, což podporuje hypotézu o negativním dopadu zvyšování daně. 

Zároveň, ale upozorňuje na nižší vypovídací hodnotu a možné systematické 

diference, které ovlivňují cenu piva daleko více bez ohledu na výši zdanění. 

Z uvedeného přehledu literatury je patrný rozpor ve studiích, které považují 

zvyšování sazby spotřební daně z piva buď za negativní při zohlednění její 

fiskální funkce, nebo za pozitivní při zohlednění funkce regulační. Nicméně 

z obou přístupů vyplývá, že spotřeba by měla být ovlivněna sazbou spotřební 

daně a v tom případě je zde prostor pro protekcionistické chování 

jednotlivých států. Na druhé straně stojí studie Trasberga (2015), který 

na základě korelační analýzy nepřisuzuje vliv sazby spotřební daně 

na spotřebu. 

Cílem této práce je především identifikovat závislost a její těsnost mezi 

sazbou spotřební daně z piva, produkcí piva a jeho spotřebou. Díky zjištění 

o závislosti bude možné určit, jestli jsou u členských států Evropské Unie 

tendence k udržení nižšího daňového zatížení na spotřebitelsky preferované 

produkty. Popřípadě jestli naopak členské země vnímají vyšší míru spotřeby 

piva jako signál pro systematické zvyšování daňového zatížení 

k maximalizaci daňového výnosu.  Cílem výzkumu je stanovit, jestli se i přes 
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snahy o harmonizaci můžeme setkat u spotřební daně z piva 

s protekcionistickým chováním členských států.  

2 METODIKA 

Pro potřeby tohoto článku byla získána sekundární panelová data, která jsou 

někdy označována také jako data longitudinální. Tento typ dat zahrnuje dvě 

složky, a to složku časovou neboli time-series a také více jednotek vzorku čili 

cross-section. Díky vícesložkovému charakteru jsou data vhodná k detailní 

analýze ekonomického problému. Ke zkoumání vztahu a jeho síly byl vybrán 

ukazatel daňového zatížení, konkrétně sazba spotřební daně z piva, která je 

použita ve dvou vyjádřeních. A to v absolutní výši a poté je vztažena 

k HDP na osobu, kdy jsou data získána ze statistického serveru Eurostat 

(European Commission, 2017a), abychom zvýšili relevantnost srovnávání její 

výše mezi jednotlivými členskými státy. Dále jsou použity makroekonomické 

ukazatele v podobě spotřeby piva na osobu a produkce piva na osobu. 

Sazby spotřební daně (dále jen SSD) z piva jsou předmětem úpravy směrnice 

Rady EU 92/83/EHS, a jak bylo dříve uvedeno, je možné tuto sazbu uvádět 

v hl/°Plato nebo v hl/% alkoholu. Dle směrnice má každá členská země 

možnost stanovit základní sazbu spotřební daně z piva, kdy minimální sazba 

je 0,748 EUR na hl/°Plato popřípadě 1,87 EUR na hl/% alkoholu. Dále 

směrnice umožňuje stanovit sníženou sazbu spotřební daně z piva 

pro minipivovary, které jsou definovány výstavem, který u minipivovaru 

nesmí přesáhnout roční objem výstavu 200 000hl piva za rok. Data 

pro potřeby této práce byla získána z dokumentů Excise duty tables, které jsou 

zveřejňovány Evropskou komisí (European Commission, 2017b). Vzhledem 

k povaze zveřejňovaných sazeb spotřební daně z piva bylo pro potřeby této 

práce nutné sjednotit způsob jejich uvádění. Tudíž provádíme přepočet 

na stejnou jednotku hl/°Plato, kdy se uvádí, že hodnota 4,8 % alkoholu 

je ekvivalentní hodnotě 12°Plato. Tento přepočet je patrný i z uvedených 

minimálních sazeb, které právě tento přepočet splňují. Dále jej uvádí právě 

i The Brewers of Europe (The Brewers of Europe, 2010 a The Brewers 

of Europe, 2016) ve svých dokumentech. K analýze byly tedy využity 

základní sazby spotřební daně z piva pro jednotlivé země za každý rok 

v jednotkách hl/°Plato. 
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Upravená sazba spotřební daně (dále jen USSD) z piva je pro účely tohoto 

článku vyjádřena podílem základní SSD a HDP na osobu. Díky této úpravě 

můžeme lépe porovnat sazby daně při zahrnutí ekonomické výkonnosti 

jednotlivých zemí. 

Data k ukazateli spotřeby piva (S) byla čerpána ze studií zveřejněných 

na webu brewersofeurope.org, který zveřejňuje dokumenty Beer Statistics 

(The Brewers of Europe, 2010 a The Brewers of Europe, 2016) za jednotlivé 

roky. Ve studiích jsou uvedeny hodnoty spotřeby piva v 1000 hl za rok. 

Jednotlivé statistiky jsou získány na základě reportů od národních svazů 

pivovarů, popřípadě od jiných ověřených zdrojů včetně Eurostatu či Canadian 

beer trends 2009. Pro účely této práce byla spotřeba přepočítána na litry 

na jednu osobu. 

Údaje k roční produkci piva (P) v jednotlivých zemích byly stejně jako 

spotřeba získány ze statistických studií Brewersofeurope.org (The Brewers 

of Europe, 2010 a The Brewers of Europe, 2016). Hodnoty byly do korelační 

analýzy zahrnuty v jednotkách litrů vyprodukovaného piva za rok. 

Jak již bylo zmíněno, v této práci jsou použita panelová data, a k jejich 

zkoumání byla využita korelační analýza a grafické znázornění závislosti 

mezi výší sazby spotřební daně z piva a spotřebou a produkcí. Metoda 

korelační analýzy byla zvolena vzhledem k povaze práce a jejího cíle, který 

je zaměřen na určení existence či neexistence závislosti mezi uvedenými 

ukazateli a zjištění potenciální možnosti protekcionismu ze stran jednotlivých 

států. V rámci korelační analýzy je hlavním výstupem korelační matice, která 

obsahuje párové korelační koeficienty. Tyto koeficienty korelace vyjadřují 

míru těsnosti lineární vazby mezi dvěma zkoumanými veličinami. Vzorec 

pro určení jednotlivých korelačních koeficientů je následující: 

, (1) 

kde: 

SSDi  je sazba spotřební daně pro i-té měření, 

  je aritmetický průměr sazby spotřební daně, 

Ci  je spotřeba piva pro i-té měření, 

  je aritmetický průměr spotřeby piva, 

  je korelační koeficient mezi SSD a C. 
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Tento koeficient korelace nabývá hodnot mezi -1 a 1. Při kladné hodnotě 

korelačního koeficientu se setkáváme s přímou úměrou a při záporné hodnotě 

s úměrou nepřímou. Extrémní hodnoty -1 a 1 znázorňují pevnou lineární 

funkční závislost. Při výpočtu korelačních koeficientů u ostatních ukazatelů 

platí stejný vzorec, pouze se zamění hodnoty C za hodnoty P. Tudíž po této 

modifikaci dostáváme vzorec (2). Tento vzorec je pro provedení analýzy 

nezbytný. Stejný vzorec je použit i pro USSD, kdy nahrazujeme 

USSD za SSD ve vzorci (1) a (2), čímž vznikají vzorce (3) a (4). 

K dokončení korelační analýzy je třeba stanovit míru závislosti neboli těsnost 

korelace. Hodnoty korelačního koeficientu budou spadat do jednotlivých 

skupin, které jsou sestaveny dle Evanse (1996), který klasifikoval míry 

těsnosti na základě absolutních hodnot korelačních koeficientů následovně: 

Tabulka 1. Míra závislosti dle korelačního koeficientu 

Interval absolutní hodnoty r Míra závislosti 

0,00 – 0,19 Velmi slabá závislost 

0,20 – 0,39 Slabá závislost 

0,40 – 0,59 Střední závislost 

0,60 – 0,79 Silná závislost 

0,80 – 1,00 Velmi silná závislost 

Zdroj: vlastní zpracování, Evans (1996) 

K ověření významnosti jednotlivých korelačních koeficientů bude použit 

takzvaný t-test o významnosti korelačního koeficientu. Koeficient 

je významný tehdy, kdy není roven nule. Na základě této skutečnosti je 

hypotéza t-testu následující: 

 (5) 

Zde je uvedena testová statistika studentova rozdělení: 

 (6) 

K porovnání této t-statistiky je důležité určit kritický obor, jehož vzorec je 

následující: 

 (7) 
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kde: 

W je kritický obor, 

n je rozsah výběru, 

α je hladina významnosti, 

r je koeficient korelace, 

t je testová statistika. 

Vzorec (6) uvádí výpočet testové statistiky t-testu, a pokud výsledná hodnota 

spadá do kritického oboru určeného vzorcem (7), tak se zamítá hypotéza H0. 

Zamítnutí nulové hypotézy t-testu znamená, že je korelační koeficient různý 

od nuly a tudíž je statisticky významný. O významnosti korelačního 

koeficientu je možné rozhodnout nejen na základě testové statistiky 

studentova rozdělení, ale i na základě takzvané p-hodnoty. Statistický 

software použitý pro korelační analýzu vypočítá p-hodnotu, kterou 

porovnáme s hladinou významnosti, a pokud je p-hodnota menší, 

tak zamítáme nulovou hypotézu a korelační koeficient je statisticky 

významný. V práci je použita standardní hladina významnosti 5 % a p-

hodnota je porovnána právě s číslem 0,05. Pro další zhodnocení závislosti dat 

bylo využito grafického znázornění. 

Námi vybraný soubor dat zahrnuje členské země Evropské Unie. 

Pro ukazatele potřebné k provedení analýzy jsme použili nejdelší možnou 

časovou řadu, která byla dostupná, a tudíž zkoumání probíhalo na datech 

od roku 2003 do roku 2015. Z důvodu nedostupnosti dat jsme museli vyřadit 

Chorvatsko a analýzu jsme provedli na vzorku 27 členských zemích Evropské 

Unie. 

3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Prvním krokem analýzy získaných dat bylo zjištění popisné statistiky 

zkoumaného souboru dat. Základní informace o základní sazbě spotřební daně 

z piva, upravené základní sazbě spotřební daně z piva, produkci piva 

na osobu, spotřebě piva na osobu jsou uvedeny v Tabulce 2. 
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Tabulka 2. Popisná statistika proměnných 

Proměnná Průměr Medián Minimum Maximum 

SSD (%) 2,5404                   1,5900         0,39832 12,820 

USSD (%) 0,00011875             9,4450e-005 8,8242e-006 0,00039299 

P (l) 86,753          75,751          19,048          221,88 

S (l) 75,964                   75,494 7,2411          195,99 

Zdroj: vlastní zpracování 

V popisné statistice se u sazby spotřební daně z piva setkáváme 

s nedokonalostí harmonizačního procesu, kdy minimum uváděné ve směrnici 

EU je na hodnotě 0,748 EUR na hl/°Plato. Nicméně minimum, které je 

v našem souboru dat je 0,39832 EUR na hl/°Plato, což je důsledek výjimek 

při procesu sbližování sazeb. Díky tomuto nedostatku harmonizačního 

procesu se zde otevírá prostor pro existenci protekcionismu. Samotný medián 

není pro zkoumání důležitý, protože je determinován výskytem stejné 

hodnoty u jedné země po celou dobu sledování. Na reálnou možnost 

protekcionismu poukazuje i výrazný rozdíl mezi maximální a minimální 

sazbou spotřební daně z piva. Z Tabulky 2 je patrné, že i rozdíl mezi 

minimem a maximem ukazatele produkce na obyvatele je relativně vysoký, 

což ukazuje na výrazné rozdíly, které mohou být právě impulsem pro změnu 

daňových politik různých zemí. Ten samý jev vidíme u spotřeby na obyvatele, 

kde rozdíl mezi minimem a maximem je téměř stejný. Samotná produkce je 

ve všech ohledech vyšší než spotřeba, což ukazuje na schopnost exportu 

jednotlivých zemí mimo Evropskou Unii. Průměrná spotřeba piva na osobu 

v litrech v EU dosahuje téměř 76 litrů za rok, což pro daňovou politiku států 

není zanedbatelná položka. 

V další části byla využita již zmíněná korelační analýza, na základě rovnic 

(1), (2) a (3) byly vypočítány korelační koeficienty, které určují míru 

závislosti sazby spotřební daně a produkce či spotřeby na obyvatele. Dále 

na základě jednotlivých p-hodnot a testových statistik korelačních koeficientů 

jsme rozhodovali o zamítnutí či nezamítnutí hypotézy o jejich významnosti. 

Na závěr analýzy byla identifikována těsnost a směr závislosti, který byl 

následně porovnán s předpokladem. Předpoklady o směru závislosti vychází 

z literární rešerše provedené v úvodu, kdy analýzy ukazují, že při zvyšování 

sazby spotřební daně se inkaso daně nemění, či dokonce klesá, což ukazuje 

na negativní závislost ke spotřebě a produkci. Stejně tak můžeme tento 
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předpoklad stanovit na základě regulační funkce, kterou zkoumal Meier, 

et. al. (2016), který formuloval závěr, že spotřební daň snižuje škodlivou 

spotřebu a neovlivňuje spotřebu drobnou. 

Tabulka 3. Výsledky korelační analýzy s použitím SSD 

Proměnná 
Korelační 

koeficient 
t-test 

p-

hodnota 

Těsnost 

závislosti 

Směr závislosti 

(předpoklad/výsledek) 

P 0,1497 2,82834 0,0049 Velmi slabá -/+ 

S 0,0540 1,01021 0,3131 Velmi slabá -/+ 

Kritická 

hodnota t-

testu 

0,1047 
Počet 

pozorování 
351 

Hladina 

významnosti 
0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Tabulky SSD je patrné, že korelace mezi sazbou spotřební daně a produkcí 

či spotřebou není nijak výrazná. Hodnota korelačního koeficientu u produkce 

je téměř 0,15, což naznačuje velmi slabou korelační závislost. Testová 

statistika je z hlediska významnosti korelačního koeficientu v pořádku, 

a proto zamítáme nulovou hypotézu o nevýznamnosti korelačního koeficientu, 

stejně jako v případě p-hodnoty. Na druhou stranu v případě směru závislosti 

se výsledek neshoduje s předpokladem. Může to být způsobeno tím, že slabá 

závislost neukazuje na protekcionismus, ale spíše na zanedbatelnost položky 

inkasa spotřební daně na příjmové straně rozpočtu jednotlivých zemí, kdy 

na daňovou politiku má vliv spíše převažující fiskální funkce. Pokud 

se podíváme na spotřebu na osobu, tak dle p-hodnoty nezamítáme hypotézu 

o nevýznamnosti korelačního koeficientu. Samotný korelační koeficient má 

hodnotu o něco málo vyšší než 0,05 a ta jen podporuje nevýznamnost této 

závislosti. Výsledky naší korelační analýzy panelových dat podporují 

výsledky Trasberga (2015), který neprokázal vliv sazby spotřební daně z piva 

na spotřebu. Tyto výsledky jsou v rozporu s pracemi Berkhout et. al. (2014) 

a např. Chaloupka a kol. (2002), které přisuzují výši sazby spotřební daně 

z piva funkci regulační, popřípadě fiskální. 

Následně jsme místo sazby spotřební daně z piva zahrnuli do korelační 

analýzy upravenou sazbu spotřební daně z piva, u které jsme také zkoumali 

závislost s produkcí a spotřebou na osobu. A stejně jako v předchozí korelační 

analýze jsme rozhodli o významnosti korelačního koeficientu, jeho těsnosti 

a směru závislosti. 
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Tabulka 4. Výsledky korelační analýzy s použitím USSD 

Proměnn

á 

Korelačn

í 

koeficien

t 

t-test 

p-

hodnot

a 

Těsnost 

závislosti 

Směr závislosti 

(předpoklad/výsledek

) 

P -0,0044 -0,0826 0,9342 Velmi slabá -/- 

S 0,0177 0,3299 0,7416 Velmi slabá -/+ 

Kritická 

hodnota 

t-testu 

0,1047 

Počet 

pozorován

í 

349 

Hladina 

významnost

i 

0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

V Tabulce USSD jsme se již dostali k různým výsledkům, oproti Tabulce 

SSD. U produkce se mění směr závislosti, což by mohlo značit 

protekcionistické chování států, ale hodnota korelačního koeficientu je velmi 

nízká a blízká nule. To znamená, že zde závislost téměř neexistuje. Potvrzení 

dává p-hodnota i hodnota t-testu, u kterých nezamítáme nevýznamnost 

korelačního koeficientu. Podobná situace je u korelačního koeficientu 

spotřeby na osobu a upravené sazby spotřební daně z piva. Významnost této 

velmi slabé korelace je hraniční, protože t-test sice zamítá nulovou hypotézu 

o nevýznamnosti korelačního koeficientu, nicméně p-hodnota ukazuje pravý 

opak na 5 % hladině významnosti. Z této korelace nelze usuzovat 

na protekcionistické chování členských států Evropské Unie v dlouhodobém 

horizontu. Stejně jako v předchozí korelační analýze jsou naše výsledky 

ve shodě s Trasbergem (2015) a v rozporu s ostatními pracemi uvedenými 

v úvodu.  

Na základě provedené korelační analýzy jsme pro grafické znázornění vybrali 

pouze vztah mezi neupravenou sazbou spotřební daně a produkcí. Jedině 

u tohoto vztahu jsme mohli zamítnout nevýznamnost korelačního koeficientu, 

a tudíž zde existuje statisticky významný vztah, který je znázorněn 

na Grafu 1. 
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Graf 1. Závislost sazby spotřební daně na produkce na obyvatele 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V Grafu 1 je proložena body trendová přímka, která ukazuje pozitivní směr 

závislosti sazby spotřební daně na produkci na obyvatele. Sazba spotřební 

daně z piva se u většiny členských zemí pohybuje v rozmezí 0-5 EUR 

na hl/°Plato a jejich produkce se různí až o téměř 180 l na osobu, což 

potlačuje myšlenku protekcionistického chování, dokonce i samotné 

závislosti. U zemí s vyšší sazbou spotřební daně můžeme pozorovat podobné 

výsledky produkce jako u zemí s nižší sazbou. Daňovou politiku nejspíš 

ovlivňují jiné faktory než ochota preferovat domácí produkci. 

Protekcionismus tedy i na základě grafického znázornění v dlouhém období 

nepotvrzujeme. 

4 ZÁVĚR 

Hodnoty, které byly kalkulovány v rámci našeho zkoumání, ukazují, 

že z dlouhodobého hlediska existuje velmi slabá závislost mezi sazbou 

spotřební daně z piva a spotřebou na osobu. Na druhou stranu tato velmi slabá 

závislost je nevýznamná v případě zaměnění spotřeby a produkce na osobu. 

V dlouhodobém horizontu téměř neexistuje spojitost mezi daňovou politikou 

v oblasti spotřební daně z piva a jeho spotřebou či produkcí v dané zemi. 

Konkrétně jediný statisticky významný korelační koeficient byl zaznamenán 

u neupravené sazby spotřební daně z piva a spotřeby na osobu a dosahoval 
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hodnoty téměř 0,15. Nicméně vzhledem ke kladnému znaménku tohoto 

korelačního koeficientu nepotvrzujeme výskyt protekcionismu, popřípadě 

regulační funkce. Naopak kladná hodnota korelace ukazuje, že samotnou 

spotřebu piva ovlivňují jiné ukazatele. 

Jedním z omezení u tohoto zkoumání byl fakt, že sazby spotřební daně z piva 

jsou relativně strnulé a málo zemí reaguje na aktuální situaci okamžitou 

změnou sazby daně. Tyto změny jsou náročné jak časově kvůli nutnost 

legislativního procesu, tak kvalitativně z důvodu potřeby politické dohody 

o směru a velikosti dané změny. Dále je také problémem, že sazby 

u některých zemí jsou uvedeny v národních měnách a přepočet na stejnou 

jednotku EUR ovlivňuje aktuální kurz. Naopak spotřeba a produkce jsou 

v jednotkách litrů a tudíž je zaručena srovnatelnost bez jakéhokoli ovlivnění. 

Zjištění o dlouhodobé strnulosti sazeb spotřební daně z piva a velmi slabé 

či nevýznamné korelace ukazují, že při dalších výzkumech zaměřených na 

tuto problematiku by bylo vhodné pracovat pouze s roky, které bezprostředně 

předcházejí či následují změně sazby a samozřejmě je nutné brát v úvahu 

i časová zpoždění efektů těchto změn. Další možná obměna je možná 

v ukazateli sazby spotřební daně z piva, kdy by bylo vhodné zohlednit reálné 

zatížení spotřebitele, které by vycházelo nejen ze sazby, ale i z průměrné 

mzdy domácností. 

Výsledky korelace ukázaly, že u členských zemí EU se dlouhodobě 

nevyskytuje protekcionistické chování v určování sazeb spotřební daně. 

Samotná statisticky významná závislost byla prokázána pouze u spotřeby, a to 

jen jako velmi slabá. 
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POSTAVENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

V ZEMÍCH OECD 

STATUS OF VALUE ADDED TAX                

IN OECD COUNTRIES 

 

Šárka Sobotovičová 

 

Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku bylo zhodnotit vzájemnou závislost 

vybraných ukazatelů daně z přidané hodnoty (koeficient výkonnosti daně 

z přidané hodnoty, podíl výnosů daně z přidané hodnoty na HDP, podíl 

výnosů daně z přidané hodnoty na celkových daňových výnosech a základní 

sazba daně) v rámci zemí OECD. Ve výzkumu jsou využita statistická data 

OECD, jejichž závislost je zkoumána pomocí korelace. U zkoumaných veličin 

byla zjištěna silná závislost mezi základní sazbou daně a podílem výnosů daně 

z přidané hodnoty na HDP. Statisticky významná je také závislost mezi 

podílem výnosů daně z přidané hodnoty na HDP a podílem výnosů daně 

z přidané hodnoty na celkových daňových výnosech. Ve vztahu k výkonnosti 

DPH nebyla zjištěna významná závislost na zkoumaných faktorech. 

 

Klíčová slova: daň z přidané hodnoty, koeficient výkonnosti, základní sazba, 

podíl DPH na celkových daňových výnosech. 

 

Abstract: The aim of the paper is evaluation of the interdependence of 

selected value added tax indicators in OECD countries (VAT revenue ratio, 

VAT as a percentage of GDP, share of VAT on total tax revenues and 

standard VAT rates). OECD statistical data are used in the research and 

dependence of variables is investigated. Based on the correlation, there was 

detected a strong correlation between the standard VAT rate and VAT as a 

share of GDP. Statistically significant is also the dependence between VAT as 

a share of GDP and the proportion of VAT on total tax revenues. No 

significant dependence on the factors examined in relation to the VAT 

performance was found. 
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Keywords: VAT, VAT revenue ratio, standard rate, VAT as percentage of total 

taxation. 

 

JEL klasifikace: H25, H71. 

1 ÚVOD 

Jak uvádí Charlet a Owens (2010) je daň z přidané hodnoty zavedena ve více 

než 150 zemích světa. Tyto země uplatňují daň na základě evropského 

modelu nebo jiný typ univerzální daně ze spotřeby. První skupina zemí, 

z nichž mnohé jsou členy EU, obecně uplatňuje kromě základní sazby daně 

také jednu či více snížených sazeb a větší množství výjimek. Druhá skupina 

zemí má mnohem širší základnu pro standardní sazbu nebo dává přednost 

systému s jednou sazbou daně.  

Pokračující globalizace obchodu klade stále větší tlak na mezinárodní aspekty 

systému DPH, jelikož rozdílné systémy DPH uplatňované v jednotlivých 

státech působí řadu problémů jak podnikům, tak i daňovým správám. Absence 

jednotných pravidel pro mezinárodní dodávky zboží snižuje schopnost vlád 

vybírat daně a vytváří nejistotu pro podniky. Proto je věnována velká 

pozornost zlepšení a zefektivnění systému daně z přidané hodnoty také 

v členských zemích OECD, jelikož DPH je uplatňována ve 34 členských 

zemích a jedinou zemí, která DPH dosud nezavedla je USA (OECD, 2016). 

Daň z přidané hodnoty má ve většině států významné postavení z hlediska 

daňových výnosů proto jsou sazby daně z přidané hodnoty předmětem mnoha 

zkoumání. Vývojem sazeb daně a jejich změn v rámci Evropské unie 

se ve svých příspěvcích zabývali například Sobotovičová a Janoušková 

(2011), Andrejovská a Mihóková (2015) nebo Široký a Kovářová (2011).  

Mnohé studie, mezi nimiž je možno zmínit například Copenhagen economic 

study (2007), ukazují, že systém DPH se širokým základem a nejlépe s jednou 

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

by k omezení administrativních nákladů. Nicméně stále existuje mnoho 

rozdílných přístupů k uplatnění počtu sazeb daně z přidané hodnoty. Jak uvádí 

Široký (2008), k diferenciaci sazeb daně došlo v naprosté většině zemí 

pod vlivem sociálně politických tlaků. Nižší sazba daně je proto ukládána 

na výrobky a služby, které zajišťují základní životní potřeby. Široký rozptyl 

sazeb daně však vede k porušení zásady neutrality daně, deformaci cenových 

relací, vznikají distribuční efekty a zvyšuje se distorzita. Jak uvádí Bánociová, 
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Novikmecová a Zlaczká (2014) existence více sazeb DPH s řadou výjimek 

vytváří také možnosti daňových úniků.  

Na druhou stranu jak uvádí Kubátová (2006), má jedna sazba DPH regresivní 

dopad vzhledem k důchodům, jelikož sklon ke spotřebě s růstem důchodu 

klesá a diferencované sazby daně mohou zajistit uplatnění vyšší spravedlnosti 

zdanění podle principu platební schopnosti. Stanovením dopadu změn DPH 

na daňové zatížení vybraných domácností daní z přidané hodnoty se ve svém 

výzkumu zabývali Střílková a Široký (2015). Na základě výzkumu byl 

potvrzen regresivní charakter DPH, jelikož bylo ověřeno, že domácnosti 

s vyšším čistým příjmem vynakládají výrazně vyšší výdaje na nákup zboží 

a služeb podléhajících snížené sazbě DPH než domácnosti s nižšími příjmy.  

Vlivem uplatnění snížené sazby daně pro určité druhy výrobků či služeb 

se zabývají mnohé studie. Například daňovou neutralitu v souvislosti 

se shodnou sazbou daně pro elektronické a tištěné knihy ve své studii zkoumá 

Linklater (2014). Analýzou dopadu převodu některých služeb s vysokým 

podílem lidské práce ze základní do snížené sazby DPH v ČR se zabývali 

Randová, Krajňák a Friedrich (2013). Ačkoliv v mnoha zemích, které 

uplatňují DPH, existuje více sazeb daně a množství výjimek, jedná 

se o faktory snižující efektivitu daně z přidané hodnoty a vytvářející prostor 

pro daňové úniky (OECD, 2016). 

2 METODOLOGIE A DATA 

2.1 Vybrané ukazatele DPH  

Jak je zřejmé z obrázku 1, ve výši základních sazeb DPH existují mezi 

členskými zeměmi OECD velké rozdíly. Základní sazba se pohybuje 

v rozmezí od 5 % (Kanada), do 27 % (Maďarsko). Nevážený průměr základní 

sazby ve všech zemích OECD je 19,2 %. Průměrná výše základní sazby daně 

v členských zemích OECD, které jsou současně i členy EU, je 21,6 % 

a ve státech OECD mimo EU je to pouze 14,7 %. 
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Obrázek 1: Základní sazby DPH v zemích OECD v roce 2014 (%) 
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Zdroj: vlastní zpracování podle údajů OECD (2016) 

Každá země má specifický mix sazeb, výjimek a osvobození, které jsou 

uplatňovány z důvodů historických, ekonomických, sociálních a politických. 

Jednou z možností, jak zajistit vyšší výnosy z DPH bez zvyšování základní 

sazby daně je zlepšení výkonnosti daně. To zahrnuje rozšíření daňového 

základu, omezenější používání snížených sazeb a osvobození od daně, 

efektivnější daňovou správu a lepší dodržování zákona. Teoreticky je daň 

z přidané hodnoty nejefektivnější, když je uložena paušálně na veškeré zboží 

a služby a je uplatněna jedna sazba daně (OECD, 2016).  

Proto se OECD mimo jiné ve svých analýzách zabývá také měřením 

výkonnosti DPH. Jedním z nástrojů, který je považován za vhodný indikátor 

výkonnosti DPH je VAT Revenue Ratio (VRR). Tento koeficient vyjadřuje 

vztah mezi teoretickým výnosem DPH a skutečným inkasem DPH. 

Teoretický výnos představuje výnos, který by byl dosažen při uplatnění 

základní sazby na celý potenciální daňový základ za současného splnění 

podmínky, že bude veškerá daň skutečně vybrána daňovou správou (OECD, 

2016). Optimální hodnota VRR je rovna jedné a jedná se o teoretickou situaci, 

že všechny výdaje na konečnou spotřebu podléhají DPH v základní sazbě 

a veškerá daň je vybrána. Nízká hodnota koeficientu výkonnosti signalizuje, 

že základní sazbě daně podléhá jen malá část daňového základu 

nebo významné selhání státu ve výběru splatné daně. Hodnoty koeficientu 

výkonnosti VRR v členských státech OECD jsou uvedeny v obrázku 2. 

Hodnota koeficientu výkonnosti se pohybuje v rozmezí od 0,32 v Mexiku 

do 1,32 v Lucembursku. Z hlediska výkonnosti DPH má Lucembursko 

specifické postavení a koeficient VRR se od konce 90. let neustále zvyšuje 
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v souvislosti s pravidly uplatňování DPH v rámci EU. Tato výše je ovlivněna 

zejména liberalizací finančních služeb a rozmachem společností E-commerce 

a zrcadlí postavení Lucemburska jako mezinárodního finančního centra 

(OECD, 2016). Kromě Lucemburska má ještě vysoký koeficient výkonnosti 

Nový Zéland (0.97), který je státem uplatňujícím širokou základnu 

pro základní sazbu daně s omezenými výjimkami a omezeným použitím 

nulové sazby. Nízká hodnota VRR v Mexiku je pravděpodobně způsobena 

kombinací několika faktorů, jako je rozsah osvobození od DPH, rozsáhlé 

uplatňování nulové sazby pro domácnosti a vysoká daňová mezera z hlediska 

DPH (OECD, 2016). Průměrná hodnota koeficientu výkonnosti v zemích 

OECD je 0,56 a 19 zemí má VRR nižší než je průměrná hodnota.  Země 

OECD, které jsou současně členy EU, mají průměrnou hodnotu nižší (0,54) 

než země OECD mimo EU (0,59). To potvrzuje, že režimy DPH, s mnoha 

sníženými sazbami daně a osvobozeními od daně mají za následek významné 

snížení výkonnosti DPH ve srovnání s plně efektivním režimem. 

Obrázek 2: Koeficienty výkonnosti v zemích OECD v roce 2014  
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Zdroj: vlastní zpracování podle údajů OECD (2016) 
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Obrázek 3: Podíl výnosů DPH na celkových daňových výnosech v zemích 

OECD v roce 2014 (%) 
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Zdroj: vlastní zpracování podle údajů OECD (2016) 

Výnosy z daní ze spotřeby, především v podobě výnosů DPH, se po roce 2000 

stabilizovaly v daňovém mixu zemí OECD. Podíl výnosů z DPH 

na celkových daňových výnosech se v jednotlivých státech liší, a to od 12,2 % 

v Japonsku až po 41,6 % v Chile, jak je vidět v obrázku 3. Průměrný podíl 

výnosů DPH na celkových daňových výnosech v zemích OECD je 20,7 %. 

Přičemž průměrný podíl v zemích OECD, které jsou současně členy EU, 

je mírně nižší (20,5 %) a u zemí mimo EU je to 21 %. Z těchto údajů 

je patrné, že rozdíl mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU v rámci OECD není 

výrazný, ačkoliv mezi jednotlivými zeměmi výrazné rozdíly existují 

(viz Japonsko a Chile – téměř 30 procentních bodů). V rámci zemí EU nejsou 

rozdíly tak markantní, nejnižší podíl DPH je v Itálii (13,8 %) a nejvyšší 

v Estonsku (26,4 %), z čehož je patrné, že rozdíl je méně než 13 procentních 

bodů. 

2.2 Cíl a metody 

Cílem tohoto příspěvku bylo zhodnotit vzájemnou závislost vybraných 

ukazatelů daně z přidané hodnoty v rámci zemí OECD. Ve výzkumu jsou 

použita sekundární statistická data publikovaná OECD (2016). Vybrané 

ukazatele byly porovnány za rok 2014, jelikož novější data nebyla 

pro všechny ukazatele dostupná. Ke statistickým výpočtům byla použita 

korelace, která byla zpracována v programu SPSS, grafy byly zpracovány 

v programu Excel. 
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Pro zkoumání byly vybrány ukazatele, které významným způsobem 

charakterizují daň z přidané hodnoty a její postavení v rámci daňových 

systémů v jednotlivých zemích, a to podíl výnosů daně z přidané hodnoty 

na celkových daňových výnosech a podíl výnosů daně z přidané hodnoty 

na HDP. Dále byl využit koeficient výkonnosti DPH, který je využíván 

OECD pro komparaci schopnosti jednotlivých zemí účinně zajistit potenciální 

daňový základ pro DPH. Kromě toho byla do porovnání zahrnuta také 

základní sazba daně z přidané hodnoty, jejíž výše je v jednotlivých zemích 

OECD výrazně diferencovaná (rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší je 22 %).   

3 VÝSLEDKY 

V korelační matici (tab. 1) jsou prezentovány výsledky závislosti ukazatelů: 

koeficient výkonnosti (VRR), podíl výnosů daně z přidané hodnoty na HDP 

(DPH/HDP), podíl výnosů daně z přidané hodnoty na celkových daňových 

výnosech (DPH/DANĚ) a základní sazby daně (ZS). 

Tabulka2: Korelační matice vybraných ukazatelů  

  Korelace VRR DPH/HDP DPH/daně ZS 

VRR Pearsonův  

koef. 

1    

 Signifikace      

 Počet  35    

DPH/HDP Pearsonův  

koef. 

0,22 1   

 Signifikace  0,20    

 Počet  35 35   

DPH/DANÉ Pearsonův  

koef. 

0,15 0,57 1  

 Signifikace  0,38 0   

 Počet  35 35 35  

ZS Pearsonův  

koef. 

- 0,31 0,74 0,34 1 

 Signifikace  0,66 0 0,44  

 Počet  35 35 35 35 

Zdroj: vlastní zpracování podle údajů OECD (2016) 

Velmi silná závislost se prokázala mezi základní sazbou daně a podílem 

výnosů daně z přidané hodnoty na HDP. Statisticky významná je také silná 

závislost mezi podílem výnosů daně z přidané hodnoty na HDP a podílem 

výnosů daně z přidané hodnoty na celkových daňových výnosech. Střední 

korelace je mezi základní sazbou daně a podílem výnosů daně z přidané 

hodnoty na celkových daňových výnosech, zatímco mezi základní sazbou 
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daně a koeficientem výkonnosti je střední negativní korelace. V obou 

případech je také signifikace 0, což signalizuje, že koeficient je statisticky 

významný. 

Na obrázku 4 je graficky znázorněna korelace mezi základní sazbou daně 

a podílem výnosů daně z přidané hodnoty na HDP. Zde je výjimkou Nový 

Zéland, který má poměrně nízkou sazbu daně (ve výši 15 %) a vysoký podíl 

výnosů daně z přidané hodnoty na HDP (9,7 %), který je nejvyšší ze všech 

zemí OECD. Toto může být vysvětleno skutečností, že zde neexistují snížené 

sazby daně a je uplatňováno jen velmi málo výjimek. Podíl výnosů daně 

z přidané hodnoty na HDP je v 6 státech (Austrálie, Kanada, Japonsko, Korea, 

Mexiko a Švýcarsko) nižší než 5 %. Ve všech těchto státech je základní sazba 

nižší, než je průměr v zemích OECD (s výjimkou Mexika základní sazba 

nepřevyšuje 5 %) a nejsou členskými státy Evropské unie. 

Obrázek 4: Korelace mezi základní sazbou DPH a podílem výnosů daně 

z přidané hodnoty na HDP v zemích OECD (%) 
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Zdroj: vlastní zpracování podle údajů OECD (2016) 

Silná závislost je také mezi podílem výnosů daně z přidané hodnoty 

na HDP a podílem výnosů DPH na celkových daňových výnosech (obr. 5). 

Odlehlým bodem je zejména Chile z důvodu vysokého podílu výnosů DPH 

na daňových výnosech, jak je již uvedeno výše. A dále také Mexiko, které má 

šestý nejvyšší podíl výnosů DPH na celkových daňových výnosech a spolu 

s Japonskem druhý nejnižší podíl výnosů daně z přidané hodnoty na HDP. 

V souvislosti s koeficientem výkonnosti, který má Mexiko nejnižší ze všech 
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zemí OECD je zde další prostor pro zvýšení výnosů DPH. Co se týká České 

republiky, ta se v obou zkoumaných veličinách pohybuje mírně 

nad průměrem zemí OECD. 

Obrázek 5: Korelace mezi podílem výnosů daně z přidané hodnoty na HDP 

a podílem výnosů DPH na celkových daňových výnosech v zemích OECD (%) 
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Zdroj: vlastní zpracování podle údajů OECD (2016) 

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Přístupy ke stanovení daňového mixu se soustřeďují zejména na vzájemný 

poměr přímých a nepřímých daní. V některých zemích převládá názor, 

že by se mělo preferovat vyšší zdanění spotřeby, což umožní nižší daně 

z příjmů. Co se týká daně z přidané hodnoty, tak její podíl na daňových 

výnosech ve většině států se od doby jejího zavedení zvyšuje a průměr 

v zemích OECD v roce 2014 byl 20,7 %.  

Při srovnání zemí v rámci OECD, které jsou současně členskými státy EU, 

se zeměmi mimo EU bylo zjištěno, že země mimo EU mají nižší průměrnou 

základní sazbu daně (14,67 %) ale vyšší podíl výnosů daně z přidané hodnoty 

na celkových daňových výnosech a také vyšší výkonnost DPH. Země, které 

jsou současně členy EU, mají vysokou průměrnou základní sazbu (21,64 %) 

a vysoký podíl výnosů daně z přidané hodnoty na HDP. 

Na základě komparativní analýzy bylo zjištěno, že výkonnost DPH v zemích 

OECD vykazuje nízkou závislost na zkoumaných faktorech. Obecně je možno 

říci, že výkonnost DPH závisí na třech hlavních faktorech, kterými jsou 
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strukturální rysy daně, efektivní daňové správě a míře dodržování daňových 

předpisů (OECD, 2016).  

Velmi silná pozitivní závislost byla zjištěna mezi podílem výnosů daně 

z přidané hodnoty na HDP a základní sazbou daně a silná korelace mezi 

podílem výnosů daně z přidané hodnoty na HDP a podílem výnosů daně 

z přidané hodnoty na celkových daňových výnosech. Jediná negativní 

závislost byla zjištěna mezi základní sazbou daně a koeficientem výkonnosti 

DPH.    
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THE TASK OF OPTIMIZING REGIONAL DEPLOYMENT 

OF COMMERCIAL DRONE BASES 

 

Nikolajs Sulima, Inna Stecenko 

 

Abstract: The authors set the task of optimizing deployment of commercial 

drone bases as part of the mobile units of a commercial drone company 

providing services to clients within a designated territory. Main commercial 

services include monitoring of local infrastructure and agricultural areas, 

advertising/promotional services, events, excursion tourism. The efficiency 

criterion and initial conditions are selected. The task is formulated as 

a typical problem of regional economics. A linear programming method is 

offered to solve the task. The method is validated by a numerical example. 

 

Keywords: drones, mobile unit, commercial use, basing (deployment) 

optimization task. 

 

JEL classification: O32 

1 INTRODUCTION 

The authors review the task of optimizing the regional deployment of drone 

bases for the mobile units (MU) of commercial drone companies (DCo). 

Apart from drones, a MU also incorporates: crews (pilots, operators, drivers 

of specially equipped motor cars) and universal means of support – means of 

remote delivery of drones to the points of use (those are, normally, motor 

cars, but also motor boats, etc.) 

Most of the clients of a DCo order video monitoring services for the status of 

various types of facilities (infrastructure, agriculture, real estate, etc.) 

or events (ceremonial events, celebrations, etc.) in online mode with possible 

subsequent office-based processing of the monitoring results and presenting 

them in the form of video commercials, advertising booklets, etc.  

The task of optimizing MU basing (deployment) must be set and solved for 

a DCo in view of its operational and customer service efficiency. 

Classically, the task is a typical problem of regional economics related to the 

choice of the place for deployment of production facilities, such as mining 
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plants, agricultural products processing plants, bank branches, etc. (Krarup J., 

Pruzan P.M.,1983; Cornuejols G., Fisher M.L., 1977; Mirchandani P.B., 

Francis R.L., 1990 ) A comprehensive review of deployment criteria for the 

aforesaid facilities is given in (Reza Zanjirani Farahani, Maryam Steadie 

Seifi, NasrinAsgari,2010). An option of setting the task (but not solving it) 

with respect to a DCo is presented in (Sulima N., 2017).  

The distinctive features of the reviewed task and its reference conditions, 

unlike those mentioned above, are as follows: 

 the application sphere, which has not been reviewed in scientific 

research literature  yet; 

 the subject of sale is services, whose provision on certain territories is 

more dependant on force majeure circumstances (weather conditions, 

natural disasters, etc.); 

 the services are provided at the point of their generation (not the goods 

are delivered to a company but rather the company is ‘transported’ to 

the point of service provision); 

 the services may only be provided during daylight hours. 

2 MAIN PART 

2.1 Setting the Task  

As the main efficiency criterion of MU basing, we can choose the minimum 

expenditure of the DCo providing a specified set of services to the clients 

within designated areas of the region. Such setting presumes that the revenue 

side of the DCo will remain unchanged, while the expenditure will depend, 

mostly, on the number and specific location of MU bases, and territorial 

location of the clients’ facilities. Assuming there is one MU per base, the 

more MUs - the higher are the costs of operation, and the less time is required 

to complete the clients’ orders within a relevant territory, and the more orders 

may be accomplished, and vice versa.  

Thus, let us formulate the task of optimizing MU basing (deployment) 

as a Boolean programming problem:  

To minimize the function 

min 
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by Boolean variables xi  X, 
jiz ,

 Z given the following restrictions: 
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The initial data of the set task: 

I – the multitude of possible points of deployment, the total number being n = 

|I|; 

J – the multitude of points of rendering drone services (assuming, for the sake 

of simplicity, that it is equivalent to the multitude of the clients served), m = 

|J|; 

fi – the costs of organization and maintenance of a base at Point i  I; 

ci,j – costs as at the assignment of Client j to Base i, j  J, which are 

determined, mostly, by the cost of transportation to the point of service 

provision; 

k – the maximum possible number of deployment points (bases), 

si – the maximum number of clients assigned to Base i;  

The sought variables are as follows: 

k*– the optimal number of bases; 

xi = 1 if a base is opened at Point i, and 0 - if otherwise; 

zi,,j = 1 if a base at Point i renders services to Client j. 

The above described problem has 2n + m + 1 restrictions and n (m + 1) 

variables. To solve the problem, we suggest using the linear programming 

method (Andronovs A.,2007; Nocedal J., Wright S.J.,2006). 

2.2 The Specifics of the Reviewed Linear Programming Problem 

An important requirement of the above formulated problem is that unknown 

variables may only have either of two values: 0 and 1. It makes the problem-

solving process much more complicated. The known methods of solving are 

iterative and presume the existence of a certain initial solution (Andronovs A., 

2007 ). Unless the integrality condition is absent, we have a linear 
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programming problem with a target function (1), restrictions (2) - (5) and 

nonnegative variables {xi, zi,j : i =1,…,n; j = 1,…,m}. 

Furthermore, diag(s) designates a diagonal matrix with vector s as a main 

diagonal. 

If we introduce 2n + 1 complementary variables vi, ui and t, we will get the 

following equations in restrictions (2), (3) and (5): 
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Consider the following vectors:  

x = (x1,…,xn )
T  is an n-dimensional column-vector; 

s = (s1,…, sn )
T  is an n-dimensional column-vector; 

u = (u1,…,u n )
T  is an n-dimensional column-vector; 

v = (v1,…,v n )
T  is an n-dimensional column-vector; 

z,j = (z1,,j ,…, zn,,j )
T is an n-dimensional column-vector; 

z = ( z1
T

 ,…, zm
T

 )
T = (z1,1 ,…, zn,1 , z1,2 ,…, zn,2 ,…, z1,m ,…, zn,m)T is an nm- 

dimensional column-vector; 

w = (xT, zT, uT,vT,t )T is a ( 3n + nm + 1)-dimensional column-vector; 

row(n) = (1, …, 1) is an n-dimensional row-vector of units, 

zero(m) = (0, …, 0) is an m-dimensional row-vector of zeros, 

f = (f 1,… fn )T is an n-dimensional column-vector of cost coefficients with 

{xi}; 

с = (c1,1 ,…, cn,1 , c1,2 ,…, row(n))T is an nm-dimensional column-vector of cost 

coefficients with {zi,j}; 

d = (k, row(n), row(m), zero(n))T is a (2n +  m + 1)-dimensional column-

vector of free terms. 

Next, we should introduce some designations for matrices. Let us assume that 

nmO   means a matrix of the order of m×n of zeros. Now we will introduce the 

Kronecker product of matrices. Assuming Matrix A has the order of m×n , and 

Matrix В – the order of k×p, then their Kronecker product A   B is a matrix 
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of the order of mk ×np resultant from replacing, in matrix A, of each element 

Ai,j with matrix B multiplied by Ai,j.  

So, let us construct restriction matrix А of the linear programming problem. It 

will be a block matrix of the order of (2n +m+ 1) × ( 3n + nm + 1) as follows: 























4,33,32,31,3

4,23,22,21,2

4,13,12,11,1

4,03,02,01,0

AAAA

AAAA

AAAA

AAAA

A

, 

where 

 

 

 

 

 

,

),(

,)()(

),(

,

,

,)()(

,

,)()(

,

),(

,10...0)(

,0...0)(

,0...0)(

,1...1)(

)1(4,3

3,3

2,3

1,3

)1(4,2

3,2

2,2

1,2

4,1

(3,1

2,1

1,1

)1(14,0

13,0

12,0

11,0

























































nn

nmn

nm

nm

nmm

nm

T

nn

mnn

n

n

nm

n

OA

nIA

nImrowA

sdiagA

OA

OA

nrowmIA

OA

nzeronIA

OA

OA

nIA

nzeroA

nzeroA

nmzeroA

nrowA

 

Now the linear programming problem is formulated as follows: 

To minimize the function   

zcxftvuzxFwF TT  ),,,,()(        (9) 
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By nonnegative variables xi, jiz ,
, vi, ui, t with the following restrictions: 

.dAw            (10) 

Let us assume that     ....~
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T

n

TT tvvtvv   Then all the restrictions 

may be presented in expanded form as follows: 
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Now the problem has 2n + m + 1 restrictions and n( m + 3) + 1 variables. 

2.3 The Specifics of Computational Procedure for the Reviewed 

Linear Programming Problem  

To solve the problem (9), (10) we may use the known methods of linear 

programming, e.g., the simplex method, the modified simplex method, etc. 

(Andronovs A., 2007). Of all the n(m + 3) + 1 unknown variables, θ = 2n +  m 

+ 1 variables are named as basic – by the number of restrictions. The other, 

non-basic variables equal to zero. Each variable correlates to the θ–

dimensional column-vector of matrix А. If the matrix, which is made up of the 

columns of basic variables, is nondegenerate, then these basic variables form 

the basis designated as В. 

In the given case, the initial, primary variables are {xi, zi,j : i =1,…,n; j = 

1,…,m}. Variables vi, ui and t are complementary, artificial. They are 

introduced for the purpose of going over from Equations (2), (3) and (5) to 

Equations (6) to (8). 

The variable integrality requirement is ensured by the specific rules of 

selecting basic variables, which are determined as follows: 
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The number of variables xi constituting the basis does not exceed k. If it 

amounts to k, then variable t equals to 0. If it is less than k, then variable t is 

above zero.  

The variables {xi, i =1,…,n } and  { vi, i =1,…,n } are related univalently: if 

xi, = 1, then vi =0, and vice versa. 

Of nm variables {zi,j : i =1,…,n; j = 1,…,m}, the basis is constituted of 

precisely m variables. For the fixed j there is just one i, for which zi,j > 0. The 

corresponding zi,j is a basic variable. 

Finally, all the variables ui , i =1,…,n are included in the basis. 

Both the simplex method and the modified simplex method involve the 

following steps: 

1 Choosing the initial basis, 

2 Reviewing non-basic vectors and finding such a vector, which, when 

included in the basis, will increase the target function value.  

3 Determining the basic vector to be excluded from the basis. 

4 Changing the basis in accordance with the results of Steps 2 and 3. 

Steps 2 to 4 shall be repeated until the required vector is found at Step 2. 

The specifics of this problem, namely, the restrictions (9) and the 

abovementioned features, allow us to optimize the implementation of the 

above-listed steps. Let us elaborate on this in greater detail.  

2.3.1 Choosing the initial basis 

The number of restrictions of the problem is equal to 2n +m+ 1, which 

corresponds to the number of basic variables. As the initial basis (initial 

solution), we can take the following. We can choose a random number of 

k points of deployment (basing), k <  n, i.e. k unit values of variables {xi}. The 

corresponding vi values will be zeros, the other vi – units, i.e. basic. 

Then for each client we randomly choose such a base from the selected points 

of deployment that will render services for the given client. Formally it means 

that for each j = 1,…,m a certain i is chosen from the number of basic 

variables, assuming zi,j = 1. The other variables zi,j under the fixed j shall be 

deemed as zeros. Therefore, the number of basic variables zi,j becomes equal 

to m . 

All the variables { ui: i =1,…,n } and variable t are declared to be basic. 
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Thus, we have selected the required number of 2n +m+ 1variables for the 

basis.  

The above-described rule for selection of variables to be included in the 

number of basic variables guarantees that the corresponding vectors of Matrix 

А are linearly independent, so the resultant Matrix B is nondegenerate, i.e. the 

basis. The basic variables values vector β can be found using the formula 

.1dB            (11) 

2.3.2 Choosing the non-basic vector to be introduced into the basis  

Candidates for inclusion in the basis are vectors corresponding to the main 

variables {xi, zi,j : i =1,…,n; j = 1,…,m} and variables {v1,…,v n} that are not 

included in the basis. Now let us introduce Matrix N composed of all non-

basic vectors. Assumingly, сb and сn are the vectors of cost coefficients 
TT cf , in the formula (7) for basic and non-basic variables. Then a relative 

evaluations vector is formulated as follows: 

.1 TT cnNBcbrc  
         (12) 

If the vector does not contain positive components, then the current basis is 

the optimum, and the optimal values of basic variables xb  are determined 

using the formula (11). 

If the vector contains positive components, the basis may be improved. Then, 

among all the positive components, we find the biggest corresponding non-

basic variable, which is to be included into the basis. Let us designate the 

number of this component as р. 

2.3.3 Choosing the vector to be excluded from the basis  

This vector is found by determining which vector numbered р is included into 

the basis. Let us consider the possible options. 

1 Variable zi,j is included in the basis so that xi must be a basic variable. 

Then we find the one non-zero variable zi,η. This variable is excluded 

from the basis. 

2 Variable zi,j is included into the basis so that xi is not a basic variable. 

In such a case, one must also include variable xi into the basis. See the 

next item for the sequence of operations. 
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3 Non-basic variable xр is included in the basis. Assumingly, N
~

 is a 

matrix composed of non-basic columns {xi}, 
      Tjjj

 ,...,1 is 

Column j of Matrix .
~1NB

 Then we find such a number q that  
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where the minimum suits all the η values, for which 0, p . 

The corresponding basic variable xq and vector  q  are excluded from the 

basis. After that all the basic variables zq,j are replaced with zp,j . 

2.3.4 Recalculation of the basic matrix  

After the basis modification we must recalculate the matrix, which is opposite 

the basis. Normally, a specially designed recalculation procedure is used. 

However, there is no need for that since the labour matrix conversion 

operation is no problem given the present-day level of computer technology 

development. 

Note: The above-described algorithm does not provide for the exclusion of the 

basic variable xq from the basis without the inclusion of the other variable xр.  

Consequently, in the equation (6) t is always equal to 0.  Therefore, one must 

solve problems for various k and choose the optimal value.  

Task Validation Using a Numerical Example 

Now please consider a numerical example. Let us assume the following initial 

conditions. 

A. There is no restriction on the maximum number of clients served.  

B. The number of points of potential basing (deployment) n = 9.  

C. The costs fi  are represented by the vector: 

 .453454545f  

D. The number of clients (points of service) m = 15. 

The numerical values (reduced) of the costs ci,j are shown in Table 1.  
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Table 1: Costs {ci,j} 

j\i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8.6 8.0 2.0 1.0 4.2 4.2 2.2 1.7 0.9 

2 2.4 6.3 3.6 0.3 6.0 7.8 4.8 0.7 0.8 

3 0.5 5.9 2.9 2.6 4.1 1.5 4.1 9.6 3.8 

4 1.7 1.9 1.0 2.3 6.2 0.9 8.4 4.5 5.2 

5 2.2 2.3 7.1 8.6 0.0 4.7 4.3 1.8 1.4 

6 7.9 2.4 6.7 0.5 3.9 3.3 7.3 4.7 0.7 

7 0.8 4.1 0.1 0.6 3.2 6.1 0.8 2.5 9.1 

8 1.4 2.7 6.0 0.9 8.5 2.8 8.5 2.8 7.6 

9 5.6 3.8 2.9 9.6 2.0 4.4 3.6 8.2 1.0 

10 6.3 2.1 7.5 8.8 4.7 2.2 0.9 6.3 6.8 

11 4.5 6.0 9.1 4.0 4.3 5.2 1.9 0.1 8.2 

12 3.3 3.6 6.1 6.6 4.2 0.1 9.1 2.9 2.7 

13 2.8 9.8 7.8 9.5 5.8 7.7 3.1 8.6 8.7 

14 8.7 9.0 5.4 0.0 3.4 9.7 3.4 7.1 9.7 

15 8.7 9.5 3.9 0.5 9.5 9.0 2.7 9.2 2.2 

 

The costs ci,j in Table 1 include the losses of opportunity of drone service 

provision due to meteorological conditions at the chosen points of 

deployment. 

The optimal locations (deployments) of k bases under various k are given in 

Table 2. It shows the points of deployment iη for each k, η = 1,…,k, and the 

value of  Criterion F, which is calculated using the formula (1).   

Table 2: Optimal deployments of k bases and the values of Criterion F 

k 2 3 4 5 6 7 8 9 

i1 3 3 3 3 3 3 1 1 

i2 6 6 5 5 4 4 3 2 

i3  8 6 6 5 5 4 3 

i4   8 7 6 6 5 4 

i5    8 7 7 6 5 

i7     8 8 7 6 

i8      9 8 7 

i9       9 8 

i10        9 

F 36.1 30.6 29.5 32.7 36.2 40 44 48.5 
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As follows from the Table, if the maximum number of bases is four or more, 

one should choose four bases. In such case the costs will be minimal and 

amount to 29.5. The optimal assignment of clients to the bases in this case is 

shown in Table 3, as well as the optimal assignment at k = 5. 

Table 3: Optimal assignment of Clients j to Bases i when k = 4 and k = 5 

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 F 

  i , 

 k 

= 4 

3 3 5 5 8 3 3 3 8 6 6 5 6 3 3 29.5 

  i , 

 k 

= 5 

8 3 5 5 8 3 3 3 8 6 7 5 6 3 3 32.7 

3 RESULTS  

The authors set the task of optimal deployment of mobile drone units of 

a commercial company, which has not been previously considered in 

scientific literature. To solve the problem with regard to the selected 

conditions, the linear programming method was used in view of the imposed 

restriction on the maximum number of clients assigned to Base i. 

The numerical example demonstrated the suggested approach to solving of 

the set task. 
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DAŇOVÉ SOUVISLOSTI RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 

THE TAX CONTEXT AT THE FAMILY BUSINESS  

 

Eva Vincencová 

 

Abstrakt: Článek je zaměřen na problematiku souvislostí zdaňování 

rodinného podnikání. Zaměřuje se zejména na zdanění příjmů plynoucích 

z provozu rodinného podnikání. V roce 2014 došlo k významné změně 

legislativy v České republice, vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který 

provedl zásadní změnu v oblasti daně z příjmů, dědictví a darování daní. 

Hlavním cílem práce je identifikovat postup ke zdanění příjmů plynoucích 

z provozu rodinného závodu z pohledu současné legislativy v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Pro účely 

výzkumu byla použita metoda analýzy, syntézy a komparace.  

 

Klíčová slova: rodinný závod, spolupracující člen rodiny, zdanění příjmů 

rodinného závodu  

 

Abstract: The paper focuses on the issue of the context of family business 

taxation. It focuses in particular on the taxation of income from family 

business. In 2014 there was a significant change in legislation in the Czech 

Republic, the new Civil Code came into force, which made a fundamental 

change in the field of income tax, inheritance and tax donation. The main 

objective of the work is to identify the procedure for taxation of revenues 

resulting from the operation of a family plant from the point of view of current 

legislation in connection with the recodification of private law and the 

amendment of some laws. For research, methods of analysis, synthesis and 

comparison were used.  

 

Keywords: family business, a cooperate of the family member, taxation of 

income on family business 

 

JEL klasifikace: H 25 
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1 ÚVOD 

Rodinné podniky jsou specifickým typem podnikání, které primárně slouží 

k obživě rodiny, jsou symbolem tradice, kvality a stability. Odborné zdroje 

uvádí jejich velký význam pro ekonomiku, vyzdvihují jejich vysokou 

odolnost vůči ekonomickým výkyvům, rovněž vyšší míru odpovědnosti vůči 

svým zaměstnancům. Základním parametrem rodinného podnikání 

je vlastnická účast rodiny na podnikatelské činnosti a na manažerském 

rozhodování. Rodinné podniky jsou oproti ostatním podnikům 

charakteristické výrazně vyšším poměrem vlastního kapitálu, který poskytuje 

hospodářskou stabilitu podniku. Ročenka společnosti Ernst and Young za rok 

2014 uvádí, že 85 % všech evropských podniků jsou rodinné podniky, 

které v privátním sektoru zajišťují až 60 % pracovních míst. V současnosti 

se za nejstarší rodinný podnik považuje japonská firma Hoshi Ryokan 

založená roku 718, která působící v oboru hotelnictví. Po celém světě jsou 

známé rodinné podniky ArcelorMittal, DuPont, Levi Straus, Volkswagen, 

Walmart a další.  

V České republice (ČR) mají rodinné podniky poměrně krátkou novodobou 

historii, jejich tradice byla přerušena systémem plánovaného hospodářství, 

kdy podnikat nebylo možné. Většina rodinných podniků v ČR vznikla 

až po roce 1989 jako například LIKO-S, a. s., Petrof, s. r. o, kde pátá generace 

pokračuje v novém podnikání. Nejstarším českým rodinným podnikem 

je  Kamenosochařství Bohumila Pánka, jehož historie prokazatelně sahá 

do konce 17. století.  

Rodinné podnikání může mít celou řadu forem právních úprav. Založením 

rodinného závodu nevzniká automaticky právnická osoba, tudíž nevzniká ani 

povinnost zápisu do obchodního či jiného veřejného rejstříku, nemá povinnost 

vedení podvojeného účetnictví. Rodinný závod není charakterizován 

předmětem podnikání, ale osobami, jež se podílí na jeho provozu. V České 

republice jsou v současnosti rodinné podniky provozovány ve čtyřech 

základních formách, a to prostřednictvím obchodní či kapitálové společnosti, 

živnostenského podnikání a podnikání rodinných farem.  

2 HLAVNÍ TEXT 

Právní institut rodinného závodu je v českém právu zakotven v novém 

občanském zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. (NOZ) v §§700-707. Právní 

úprava rodinného podniku se podle důvodové zprávy k NOZ inspirovala 
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italským občanským zákoníkem „Codice Civil“. Rodinný podnik 

je v NOZ definován takto:  

„Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé 

nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně 

nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je 

ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro 

rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na 

provozu rodinného závodu.“  

Hlavním argumentem pro zavedení institutu rodinného závodu do NOZ bylo 

odstranění smluvní povinnosti u osob pracujících v rodinném závodu. Dále 

to byl zvyšující se počet sporných případů. Příkladem je situace, když členové 

rodiny vytvářeli společně v rodinném závodu určité hodnoty, 

a to bez jakékoliv smluvní úpravy. Vzniklé spory se často řešily skrze 

ustanovení o bezdůvodném obohacení, což nebylo spravedlivé vůči dotčeným 

stranám. V případech, když jsou práva a povinnosti členů rodiny smluvně 

upraveny, například pracovní smlouvou zakládající mezi smluvními stranami 

pracovní poměr, nelze úpravu rodinného závodu použít. Vlastní li právnická 

osoba obchodní společnost, jejími společníky jsou vyjma členů rodiny také 

třetí osoby, také v tomto případě se nejedná o rodinný závod. Pokud jsou 

členy zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí 

se přednostně ustanovení NOZ o manželském majetkovém právu 

před ustanoveními o rodinném závodu (viz § 700 odst. 2). Podle důvodové 

zprávy NOZ „je na roveň členu rodiny, který pro rodinný závod trvale 

pracuje, postaven i ten člen rodiny, který trvale pracuje pro rodinu, tedy 

se zejména stará o rodinnou domácnost. Jde o důsledné naplnění zásady, 

že osobní péče o  rodinu a její členy má stejný význam jako poskytování 

majetkových plnění.“  

Podle § 703 NOZ “se účastenství na provozu rodinného závodu váže 

na osobu člena rodiny  a  nelze je přenést na cizí osobu.”  

Za situace, že manželka v rodinném podniku pomáhá 10 let, tak má nárok 

na svůj podíl. Svůj nárok může převést za jejich souhlasu pouze na členy 

rodiny, naopak nemůže svůj nárok převést na další osobu, která nepatří 

do rodiny (například na svého přítele).  

Podle § 701 NOZ je stanoveno, že: „členové rodiny zúčastnění na provozu 

rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku 

nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v  míře odpovídající množství a druhu 

své práce.“ 
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Zisk rodinného závodu je možné dělit mezi zúčastněné členy rodiny 

dle vykonané práce, anebo lze zisku využít na budoucí rozvoj. V případě, 

že by se některý z podílejících členů rodiny chtěl vzdát tohoto práva, musí 

se jednat o osobu plně svéprávnou, která je povinna vydat prohlášení formou 

veřejné listiny. Nejasné ustanovení, neboť z něj není patrné, kdo má určit výši 

podílu jednotlivých členů rodiny na přírůstcích rodinného závodu. Majitel 

rodinného závodu je kvůli souhlasu většiny členů při rozhodování stavěn 

do pozice, kdy nemůže sám rozhodovat o svém podnikání, ale musí 

zohledňovat také názor osoby, která mu vypomáhala pouze krátkodobě. Další 

významné právo členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu je 

také předkupní právo k závodu.  V případě rozdělení zisku rodinného závodu 

se na oba manžele vztahuje úprava majetkového práva manželského (§ 708 – 

750 NOZ), viz důvodová zprávy k § 707 NOZ: „Faktická rodinná 

společenství se řídí především vlastními zvyklostmi a praxí, jaké jsou v nich 

zavedeny. Provozování rodinných (obchodních) závodů, zejména 

zemědělských, navíc podléhá i místním zvyklostem, jakož i zvyklostem 

uplatňovaným v jednotlivých oborech podnikání. Navržené ustanovení na tuto 

praxi a zvyklosti odkazuje, ale zároveň stanoví, že zákonná ustanovení 

o rodinném závodu před nimi mají přednost.“ 

Ustanovení NOZ o rodinném závodě se nepoužije, pokud je rodinný závod 

provozován členy rodiny, jejichž vztahy jsou smluvně upraveny:  

 společenskou smlouvou (podíl na zisku mezi společníky je smluvně 

rozdělen), 

 smlouvou o tiché společnosti, 

 pracovní smlouvou, uzavřenou dle zákoníku práce, 

 smlouvou příkazní, o dílo o obchodním zastoupení, nebo 

zprostředkovatelská smlouvou.  

Vzhledem k významu rodinných závodů zahájila Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR (AMSP) iniciativu, jejímž cílem bylo v českém 

právním řádu rodinný závod zcela jasně ukotvit. Předložila návrh zákona 

o rodinném podnikání, kde uvedla níže uvedenou definici rodinného 

podnikání pro ČR: 

Rodinným podnikem je rodinná obchodní společnost anebo rodinná živnost 

anebo rodinná farma. Dále:  
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 Rodinnou obchodní společností je společnost s ručením omezením 

anebo akciová společnost, ve které členové rodiny vlastní nadpoloviční 

většinu souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů základního kapitálu 

společnosti a nejméně jeden z členů rodiny je členem statutárního 

orgánu anebo statutárním orgánem rodinné obchodní společnosti. 

 Rodinná živnost je živnostenským podnikáním, na kterém se svojí prací 

anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden 

z členů rodiny je držitelem živnostenského osvědčení. 

 Rodinná farma je polnohospodářskou výrobou, na které se svojí prací 

anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden 

z členů rodiny je držitelem příslušného osvědčení. 

Členové rodiny v návrhu tohoto zákona by byli příbuzní v přímé linii, 

sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku by mohla být 

fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku. Vznik zákona o rodinném 

podnikání sice má podporu, nicméně zatím přijat nebyl, což dle AMSP 

znamená, že zatím není možné realizovat cílenou podporu rodinných závodu, 

rodinných farem z evropských, i národních zdrojů.  

V rámci Evropského společenství není zdaňování rodinného podnikání 

regulované. Právní předpisy v oblasti přímého zdanění a dědictví spadají 

do jurisdikce jednotlivých členských států. Evropský parlament vydal 

usnesení o rodinných závodech (2014/221/INI), kterým vyzývá členské státy 

EU, aby podporovaly financování prostřednictvím vlastního kapitálu, které 

je pro rodinné podniky velmi důležité, a nediskriminovaly je. Tímto vyzývá 

k přezkumu veškeré daňové agendy a odstranění daňové diskriminace týkající 

se financování prostřednictvím vlastního kapitálu z hlediska spravedlivé 

hospodářské soutěže. Uvedené usnesení také vyzývá k zajištění, aby 

vnitrostátní právní předpisy týkající se dědické a darovací daně (v ČR byl 

tento typ zdanění přenesen do zákona o dani z příjmů), zajistily rovné 

zacházení v oblasti financování prostřednictvím vlastního kapitálu 

ve srovnání s dluhovým financováním, a nebránily tak přebírání vlastnictví 

a dlouhodobému výhledu rodinných podniků.  

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ve znění pozdějších změn a doplňků 

(ZDP) byl souvislosti s přijetím NOZ novelizován. Samotné zdaňování příjmů 

nebo zisku dosaženého v rámci rodinného podnikání závodu ZDP upravuje 

a z ustanovení §§7, 10 ZDP, ze kterého jasně nevyplývá, jak mají být zisky 

z provozu rodinného závodu zdaňovány. S účinností od 1. ledna 2014 byl 

zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani z dědické, darovací dani a z převodu 
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nemovitosti. S novou legislativou byla do ZDP zavedena nová terminologie. 

Obecně používaný termín "dar" byl nahrazen novým pojmem "bezúplatný 

příjem, kterým se rozumí jak peněžní tak nepeněžní příjem. Osvobození 

od daně z příjmů fyzických osob se řídí ust. § 4a (fyzické osoby), § 6, odst. 9 

(zaměstnanci) a § 19b (osvobození bezúplatných příjmů právnické osoby). 

Příjem z dědictví a darování je v České republice předmětem daně z příjmů. 

Při splnění zákonných podmínek ZDP se z dědictví ani z darované 

nemovitosti neplatí daň z příjmů. Od daně z příjmů fyzických osob 

je osvobozen bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, 

pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela 

dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Z darů 

ani z dědictví sociální ani zdravotní pojištění se neplatí.  

3 VÝSLEDKY 

Přes existenci množství definic rodinného podnikání různých autorů, však 

v rámci EU neexistuje jednotná celoevropská definice rodinného podniku, 

která by byla právně závazná, konkrétní, jednoduchá a harmonizovaná. Právní 

úprava NOZ neupravuje určité aspekty rodinného závodu plně uspokojivě, 

například pojem „práce pro rodinu“, dále v případě rozhodování o věcech 

týkajících se závodu, podmínky pro výplatu zisku ze závodu, ale také ručení 

členů rodiny za dluhy vzniklé při jeho provozu. Právní úprava rodinných 

závodu dává rodinným příslušníkům podílejících se na provozu rodinného 

závodu přednostní právo v případě rozdělení rodinného závodu při dělení 

pozůstalosti soudem, předkupní právo, v případě jeho prodeje. Dá se říci, 

že pojem „rodinný závod“ byl do nového občanského zákoníku zaveden bez 

dostatečné návaznosti s dalšími právními předpisy. Z pohledu člena rodinného 

závodu vágnost ustanovení může být vnímána jako výhoda, protože de facto 

nenesou za provoz rodinného závodu žádnou odpovědnost. Odpovědnost nese 

vždy člen rodiny, který rodinný závod vlastní. Za problematické lze v tomto 

případě také považovat, že vlastník rodinného závodu nemá větší hlasovací 

práva než ostatní členové rodiny. Člen rodinného závodu může závod kdykoli 

opustit, a tím může vyvolat značné provozní potíže. Pro členy rodiny pracující 

v rodinném závodě je možné považovat za velkou nevýhodu skutečnost, 

že nemají právní nárok na pravidelnou měsíční mzdu.  

K provozování rodinného závodu stačí, když jeden člen rodinného podniku 

bude mít živnostenské oprávnění k činnostem, které vykonává, člen rodinného 

závodu nemusí být podnikatel, nebo společník. Pro zaměstnávání rodinných 

příslušníků platí stejná pravidla jako pro zaměstnávání jiných pracovníků, 
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s výjimkou vzniku pracovněprávního vztahu mezi manžely. Podle zákoníku 

práce není možný pracovněprávní vztah mezi manžely. Výhodou rodinného 

podnikání je, že členové rodiny si vzájemně upraví svá práva a povinnosti, 

podíly na zisku či ztrátě apod. U rodinných závodů nehrozí postih ze strany 

inspektorátu práce, který v situacích přistižení člena rodiny při výkonu práce 

na pracovišti kontrolované osoby a nedoložení právního vztahu vyměřují 

sankce za nelegální zaměstnávání.  

3.1 Zdaňování příjmů v rodinném závodu 

Rodinný závod je tvořen členy rodiny, kteří se trvale podílejí na jeho 

provozování, na rozdíl od „sdružení podnikatelů, kde spolupracují cizí fyzické 

osoby, každá pod vlastním IČO  a  vlastním živnostenským oprávněním. 

Z pohledu daně z příjmů je rozhodné, zda rodinný závod vlastní člen rodiny 

jako fyzická osoba (pak provozuje samostatnou činnost), anebo je rodinný 

závod provozován prostřednictvím majetkové účastí v právnické osobě. 

Daňové zákony České republiky neznají žádnou speciální úpravu rodinného 

podnikání. Zdanění rodinného závodu vychází z obecně platných parametrů 

nastavených daňovými zákony, pro daný typ a konkrétní situaci. Jelikož 

rodinný závod není právnickou osobou, tak se nezdaňuje jako celek.  

V případě existence rodinného závodu fyzické osoby, samostatně činné 

se příjmy a výdaje vzniklé při provozu rodinného závodu mohou rozdělovat 

mezi jednotlivé členy rodiny, kteří se účastní na provozu rodinného závodu 

v režimu spolupracujících osob (s určitými omezeními ve vztahu k nezletilým 

dětem). Podle platné úpravy ZDP se na příjem člena rodiny, který se podílí 

na provozu rodinného podniku, se vztahuje odvod daně včetně sociálního 

pojistného. Společné příjmy a výdaje členů rodiny podílejících se na provozu 

rodinného závodu se řídí ustanovením § 12 ZDP. Uvedené ustanovení říká, 

že výše podílu na společných výdajích a příjmech musí být stejná, pokud je 

tomu jinak, může takový poplatník uplatňovat jen výdaje pouze v prokázané 

výši. Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 

o změně daňových zákonů v souvislosti  s  rekodifikací soukromého práva 

a o změně některých zákonů, postup ke zdanění příjmů plynoucích z provozu 

rodinného závodu neuvádí.  

Podle ust. § 13 ZDP je možné za spolupracující osobu považovat také člena 

rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu. Platí, že: 

„U spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob 

musí být přitom výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Příjmy 

a výdaje nelze rozdělovat na děti až do ukončení jejich povinné školní 
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docházky a na děti v kalendářních měsících, ve kterých je na ně uplatňováno 

daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d, nebo na manžela (manželku), je-li 

na něj (na ní) ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle § 35ba 

odst. 1 písm. b).“ Příjmy a výdaje spolupracujících osob se rozdělují takto:  

 podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nesmí činit 

v úhrnu více než 30 %,  

 částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, může činit za zdaňovací 

období nejvýše 180 000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc 

spolupráce nejvýše 15 000 Kč. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že:  

 nelze přerozdělit 30 % příjmů a k tomu 25 % výdajů, podle ZDP je 

možné 30 % příjmů a k tomu 30 % výdajů, 

 spolupráce se synem či dcerou, je možná v případě, že ukončili 

povinnou školní docházku, anebo na syna či dceru se v daném měsíci 

neuplatňujete daňové zvýhodnění, 

 v případě spolupráce s manželem/lkou nelze v tomto měsíci 

spolupráce uplatnit slevu na dani na manžela/lku, 

 na poplatníka, který zemřel (dle ustanovení § 239 a) zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád v platném znění, se pro potřeby správy daní nahlíží 

na právní záležitosti způsobem jako by zůstavitel žil až do dne, který 

předchází dnu skončení řízení o pozůstalosti). 

Je-li spolupracující osobou pouze manžel/ka, příjmy a výdaje 

se rozdělují takto:  

 podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nesmí činit více než 50 %, 

 částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období 

nejvýše 540 000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce 

nejvýše však 45 000 Kč. 

Výpočet příjmů a výdajů spolupracujících členů rodiny podílejících 

se na provozu rodinného závodu jsou ZDP nastaveny stejně jako 

u spolupracujících osob žijících ve společně hospodařící domácnosti. Člen 

rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu nemusí být součástí společné 

domácnosti. Může to být také osoba, která se stará o chod rodinné 

domácnosti. Například: 
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Pan Podnikavý provozuje autobazar jako rodinný závod. Na jeho provozu 

se podílí člen rodiny, dospělý syn Karel, který se již osamostatnil a nežije 

s otcem ve společné domácnosti. Pan Podnikavý může na syna Karla jako 

člena rodiny podílející se na provozu rodinného závodu rozdělit příjmy 

a výdaje v maximální výši 30 %. 

Člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu podléhá povinné 

registraci k dani z příjmů fyzických osob, podává přihlášku u České správy 

sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny. Když člen rodinného 

závodu má živnostenské či jiné oprávnění potřebné k výkonu samostatné 

činnosti (§ 7 ZDP), anebo je spolupracující osobou, včetně přehledů příjmů 

 a výdajů, stejně tak jako je podávají ostatní osoby samostatně výdělečně 

činné  a  odvést povinnou daň z příjmů. Dle České správy sociálního 

zabezpečení (ČSSZ) je možný postup u členů podílejících se na provozu 

rodinného závodu v souladu s patřičnými ustanoveními ZDP: 

 § 6 v případě závislé činnosti člena rodinného závodu (vyjma 

manžela/lky), 

 § 7 v případě, když člen rodinného závodu je oprávněn vykonávat 

samostatnou činnost (má živnostenské či jiné platné oprávnění k výkonu 

samostatné činnosti), anebo je spolupracující osobou, 

 § 10 spolupracující osoba se podílí na provozu rodinného závodu, 

ale její příjem nelze zdaňovat podle ustanovení § 6 a § 7. Je li příjem 

člena rodiny zdaňován dle § 10, pak tento člen rodinného závodu není 

účasten nemocenského a důchodového pojištění, z příjmu se pojistné 

neplatí. Současně příjmy zdaňované podle §10 nemohou být snižovány 

o výdaje.  

V okamžiku zahájení činnosti musí spolupracující osoba toto oznámit České 

správě sociálního zabezpečení. Nesprávným postupem je, učinit oznámení 

o zahájení činnosti až po podání přehledu příjmech a výdajích za dané období, 

Zde existuje reálné riziko udělení pokuty včetně dopočteného penále. Povinná 

platba minimálních záloh se v zásadě neliší od situace osob samostatné 

výdělečně činných (OSVČ). Rozhodná je skutečnost, zda spolupracující 

osoba vykonává činnost hlavní nebo vedlejší (zaměstnanci, důchodci apod.). 

Zálohy se stanovují po podání přehledu o příjmech a výdajích, jako doplatek 

pojistného, což je odvíjí od vypočteného vyměřovacího základu. Úhrada 

minimálních záloh je postupově stejná jako u OSVČ. Záleží na skutečnosti, 

zda se jedná o spolupracující osobu na hlavní či vedlejší činnost. Příjem 

spolupracující osoby se uvádí v dílčím daňovém základu § 7 ZDP.  
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K této samostatné výdělečné činnosti je rovněž váže povinnost registrace 

u příslušné veřejné zdravotní pojišťovny a následný odvod zdravotního 

pojištění. Budou li příjmy člena rodiny dle § 8, pak tyto příjmy nevstupují 

do vyměřovacího základu odvodu zdravotního pojištění. Povinnost platby 

měsíčních záloh se u těchto osob odvíjí od výše přerozdělených příjmů 

a výdajů. V prvním roce činnosti člena rodiny to závisí od skutečnosti, 

zda je souběžně s činností pro rodinný závod tento člen rodiny zaměstnán 

nebo zda se jedná o takzvanou státní kategorii pojištěnců. Postupuje 

se obdobně jako v případě zahájení podnikatelské činnosti. Osoba 

bez zdanitelných příjmů musí za každý měsíc hradit zdravotní pojištění 

v minimální výši dle aktuálně platných podmínek.  

V případě provozování rodinného závodu formou obchodní společnosti 

s ručením omezeným (status právnická osoba), jsou členové rodiny 

považovány za společníky této s.r.o. Tato společnost daní svůj zisk sazbou 

19 % daní z příjmů právnických osob. Podíl na zisku společníka s.r.o. podléhá 

podle § 36 ZDP zvláštní sazbě daně dani z příjmů fyzických osob vybíranou 

srážkou ve výši 15 % vyplácenou u zdroje příjmů. Společník tyto příjmy 

nemá povinnost uvádět v přiznání k dani z příjmů, v případě že je podává. 

Společnost srážku daně provede přímo při výplatě podílu na zisku, nejpozději 

do konce třetího měsíce, který následujícího po měsíci, ve kterém valná 

hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. Výplaty záloh 

na zisku je možné vyplácet na základě stanovených podmínek zákona 

o obchodních korporacích. Z vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány 

(jejich účel obchodní korporace není oprávněna měnit), nelze zálohy vyplácet. 

Stejné podmínky platí také u rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným 

účelům. U záloh na podíly na zisku, zde je postup stejný jako při zdanění 

výplaty podílu na zisku. Přesahuje-li podíl na zisku k vyplacení zálohu, 

srážková daň se doplatí z rozdílu, a tento rozdíl se vyplatí společníkovi. 

Členům rodiny podílejících se na činnostech rodinného závodu 

provozovaném právnickou osobou nevzniká právní vztah, aby z jeho titulu 

byla vznikla povinnost hradit sociální zabezpečení či zdravotní pojištění. 

V případě majetku obdrženého darem ZDP v § 27 stanovuje, že hmotný 

majetek, který je nabytý darováním (jeho nabytí bylo osvobozeno od daně 

z příjmů a současně není předmětem daně), tento hmotný majetek je zcela 

vyloučen z odpisování. To znamená, že v rámci rodiny lze darovat hmotný 

majetek, aniž by obdarovaný musel platit daň z příjmů. Ovšem současně platí 

omezení, že v případě darovaného hmotného majetku využívaného 

pro podnikání nelze hodnotu tohoto majetku přes daňové odpisy přenést 
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do daňově uznatelných výdajů. To znamená, že obdarovaný při své 

podnikatelské činnosti přijde o možnost uplatnit výši daňových odpisů tohoto 

majetku a bude při své podnikatelské činnosti dosahovat vyššího daňového 

základu. Současně bude mít vyšší daňovou povinnost na dani z příjmů a tím 

také na odvodech na sociálním a zdravotním pojištění. V případě, 

že ve zdaňovacím období byla hodnota obdrženého daňově osvobozeného 

příjmu (daru) vyšší než 5 miliónů korun má daňový poplatník oznamovací 

povinnost. Když tuto povinnost ani v náhradní lhůtě daňový poplatník 

nesplní, finanční správa může předepsat pokutu, jejíž výše může dosahovat 

až 15 % z hodnoty neoznámeného příjmu.  

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Dle ustanovení NOZ rodinný závod vzniká po splnění podmínek uvedených 

v zákoně. Ovšem NOZ zcela jasně nedefinuje pojem „práce pro rodinu“, dále 

podmínky pro výplatu zisku rodinného závodu, ručení členů rodiny za dluhy 

vzniklé při jeho provozu. Snaha AMSP o právní ukotvení rodinných závodů 

zatím nebyla v ČR naplněna. Stejně tak v rámci EU neexistuje jednotná 

celoevropská definice rodinného podniku, která by byla právně závazná, 

konkrétní, jednoduchá a harmonizovaná. Využití právní úpravy rodinného 

závodu při práci členů rodiny v rámci závodu může být velmi výhodné 

pro jejich neformálnost, která respektuje rodinnou povahu takového provozu, 

ale vlastník rodinného závodu je díky hlasovacímu právu osob zúčastněných 

na provozu rodinného závodu značně omezen (jeho hlas je postaven na roveň 

všem ostatním).  

Daňové zákony České republiky neznají žádnou speciální úpravu rodinného 

podnikání, rodinný závod není právnickou osobou, proto se nezdaňuje jako 

celek. Zdaňování rodinného závodu pak vychází z obecně platných parametrů 

nastavených daňovými zákony pro konkrétní typ zvoleného podnikání. Zákon 

o dani z příjmů upravuje zdanění příjmů spolupracující osoby, nebo li zdanění 

členů rodiny, kteří se podílejí na provozu rodinného závodu, avšak neupravuje 

zdaňování zisku za tento závod. Pro vyhodnocení využívání platných institutů 

zákona o dani z příjmů členy zúčastněných na provozu rodinného závodu 

nejsou k dispozici relevantní statistická data. Právní úprava rodinného závodu 

přináší širší právní i daňové otázky, které bude potřeba v budoucnu vyřešit. 
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AFILACE 

Článek je jedním z výstupů výzkumného projektu Zdanění rodinného 

podnikání, IGA_ AS_ 01 08/02. 
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