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FEATURES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN 

THE BALTIC STATES AND IN THE MOSCOW 

AGGLOMERATION 

 

Alexander Averin, Inna Stecenko, Valentina Grigorieva 

 

Abstract: The article discusses the factors and features of small business 

development in the Baltic States and in the Moscow agglomeration. The article 

presents statistics and dynamics of small business development from 2010 to 

2018 according to the following criteria: the contribution of small business 

to GDP, the number of small enterprises, the number of employees of small 

enterprises, the activities of entrepreneurs, the ratio of liquidated and new 

enterprises. Constraints and problems of small business development are 

summarized. The directions of increase of efficiency of the state policy 

on development of small business are recommended. 

 

Keywords: small business, entrepreneurs, small business development, 

problems of small business development, small business development in the 

Baltic States, small business development in the Moscow agglomeration. 

 

JEL classifications: E61, O12, M21 

1 INTRODUCTION 

Despite the common historical development, there are significant differences 

in economic development, in particular, the development of small business in 

the Baltic States and Russia. According to expert estimates, the share of small 

and medium-sized businesses in the GDP of various EU countries ranges from 

45 to 80%, and the average for the Baltic States is 67%. The contribution of 

small businesses to Latvia's GDP is 77 %, the share of small businesses in 

Estonia's GDP reaches 60%, in Russia - 22.3%.  

The purpose of the article: to consider the features of small business 

development in the Baltic States and in the Moscow agglomeration.  
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The methodology of the article: the methodological basis of the article is 

General scientific research methods such as the method of statistical analysis, 

quantitative and qualitative analysis, interpretation of results, the method of 

orientation on the final result, the method of expert estimations and forecasting. 

2 MAIN BODY OF TEXT 

Lithuania's economy overcame the pre-crisis level in 2013, and in General, for 

2008-2019, its GDP growth rates are close to those of Germany and the UK. 

GDP of Latvia and Estonia at the end of 2019 above the level of 2008 and have 

a further growth trend (table 1-2). 

Table 1: Gross domestic product, constant prices (Billions) 

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estonia 16.876 14.391 14.717 15.835 16.517 16.836 

Latvia 21.816 18.674 17.938 19.083 19.852 20.335 

Lithuania 32.371 27.576 28.028 29.721 30.859 31.939 

 

Country 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Estonia 17.323 17.652 18.268 19.155 19.896 20.492 

Latvia 20.713 21.328 21.768 22.778 23.864 24.620 

Lithuania 33.068 33.737 34.530 35.960 37.199 38.284 

Source: World Economic Outlook (WEO) 

Table 2: Gross domestic product, constant prices (Percent change) 

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estonia -5.419 -14.724 2.259 7.597 4.307 1.936 

Latvia -3.548 -14.402 -3.941 6.381 4.035 2.430 

Lithuania 2.628 -14.814 1.639 6.043 3.827 3.499 

 

Country 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Estonia 2.889 1.900 3.489 4.857 3.866 3.000 

Latvia 1.858 2.972 2.064 4.636 4.770 3.166 

Lithuania 3.537 2.021 2.353 4.140 3.446 2.918 

Source: World Economic Outlook (WEO) 

Statistics of the Association of European business shows that small business in 

the EU is developing very quickly and is at a higher level than in Russia. For 

example, Estonia – 16, Latvia – 19, Lithuania – 14, Russia ranks 31st (out of 

190 countries) in the ranking of the countries with the most favorable conditions 

for entrepreneurship (table 3). [9] 
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Table 3: The ranking of Doing Business (2019) 

Country 
Overall 

rating 

By number of 

registered 

enterprises 

By lending 
By international 

trade 

By bumber of 

liquidated 

enterprises 

New 

Zealand 
1 1 1 60 31 

Singapore 2 3 32 45 27 

Denmark 3 42 44 1 6 

Estonia 16 15 44 17 47 

Latvia 19 24 12 26 54 

Lithuania 14 31 44 19 85 

Russia 31 32 22 99 55 

Source: Отчет World Bank «Ведение бизнеса 2019» 

Latvian scientists have identified the internal factors of small business 

development: the ability to initiate and implement something new within the 

framework of the adopted legislation, the ability to find creative solutions to 

create and sell products for profit; motivation, independence[3]. S. Stradina 

denoted "introduction of innovations" as a factor of development of small 

enterprises. In her opinion, innovation does not mean only new services and 

products, innovative development should be present in business processes, 

sales channels, design, pricing and revenue structure, in ways to attract 

customers, as well as changes in technology and knowledge accumulation.[13] 

Ainar Leppanen (Head of retail banking SEB) noted that innovation is 

primarily, digitization, and implementation of new technologies open up for 

small businesses new directions of development. Yan Aps  (co-founder of the 

Estonian network of social entrepreneurs (ESEN)) denoted the social aspect of 

the development of small and medium-sized businesses "the highest goal of any 

human activity is not to achieve GDP growth, but to improve the welfare of 

people and protect the environment, while it is necessary to set "smart" goals 

for a positive impact on society.[5] 

Quantitative criteria for defining small businesses in the Baltic States: in Latvia 

- the enterprise whose number of employees does not exceed 25 persons, a 

turnover of 40 million euros, the carrying value of fixed assets – not more than 

27 million euros; Lithuania - the enterprises with number of employees not 

more than 250 employees and turnover not exceeding 40 million euros; Estonia 

- the company employing 80 people, with turnover not exceeding 40 million 

euros. 
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In Russia, in 2019, changes were made to the definition of criteria for 

classifying legal entities as small businesses: limit on the amount of income 

(the limit of income of small enterprises-800 million rubles., microenterprises-

120 million rubles., medium-sized enterprises-no more than 2 billion rubles.); 

limit on the number of employees (up to one hundred people for small 

enterprises (among small enterprises are microenterprises-up to fifteen people); 

from one hundred to two hundred and fifty people for medium-sized 

enterprises);  the limit on the share of other companies in the authorized capital 

(the threshold of participation of foreign and Russian legal entities in the 

authorized (share) capital of SME increased from 25% to 49%, an increase in 

the period during which the company retains the status of a SME, despite the 

change in the limit values for the criteria of small and medium-sized businesses 

from 2 to 3 years). 

In the Baltic States, 83% of small businesses are concentrated in Latvia. 

However, Estonians are much more active in creating new businesses for the 

following reasons: the presence of an attractive business environment, 

a developed ecosystem of start-UPS and the suspension of emigration. [4, 11] 

Small and medium-sized businesses in Lithuania, Latvia and Estonia operate 

and develop in different ways. In the Baltic States, the status of 

"microenterprise" exists only in Latvia, and it differs significantly from the 

criteria established by the European Union. Latvian microenterprises can 

employ up to 5 employees, with annual turnover not exceeding 100 thousand 

euros, and not more than 8 thousand euros per month [14]. In Lithuania, 

a microenterprise is formally recognized, provided that the staff of up to 10 

employees, and the annual income-up to 290 thousand euros. In Latvia, 

microenterprise status is prohibited for certain activities. Kristians Rozenvalds 

noted that for micropreparative need sovershenstvovat tax sitsemu.[6] 

Small enterprises in the Baltic States account for an average of 90%. In recent 

years, the growth dynamics of small enterprises has been positive. The total 

number of small businesses in the Baltic States in 2018 increased by 40% 

compared to 2010 (table 4) 
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Table 4: Number of small businesses in the Baltic States (2010-2018) 

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Latvia 81309 79233 91939 97122 100491 109642 115477 112400 123060 

Lithuania 61546 64955 61063 63886 66386 74478 77880 81291 81464 

Estonia 100067 103668 108711 112578 113574 117203 120254 127428 131464 

Total 242922 247856 261713 273586 280451 301323 313611 321119 335988 

Source: Central Statistical Bureau of Latvia (http://www.csb.gov.lv/); Lietuvos statistikos 

departamentas (http://www.stat.gov.lt); Official Statistics Estonia (http://www.stat.ee/) 

However, according to the generalized statistics of the Lursoft database, in 

January and February 2018, the number of liquidated enterprises in Latvia twice 

exceeded the number of new ones. For the first two months of 2018 was 

registered 1 852 thousand enterprises and removed 3 thousand 574. In 2017, 16 

thousand 480 enterprises were closed, and only 10 thousand 210 were opened. 

It should be noted that in the crisis years 2008 and 2010, no more enterprises 

were closed than opened. Negative dynamics for the first time beginning to 

manifest itself only in 2016, when there were 11 206 thousand enterprises and 

liquidated -12 228 thousand. Chairman of the Riga chamber of Commerce and 

industry Sergey Fedorov noted that among the 16 thousand liquidated in 2017, 

there was a large number of quite viable firms in a difficult situation due to the 

state of the economy and the lack of real support. The expert predicts that the 

rate of reduction in the number of enterprises in Latvia will continue to grow. 

One of the reasons for this is aggressive tax policy, excessive bureaucracy and 

unhealthy business environment. Not only young companies leave Latvia, but 

also those who have worked in the market for a long time, often entrepreneurs 

transfer the company's activities to neighboring countries: Lithuania and 

Estonia. 

Estonia has been a leader in the number of small businesses throughout the 

study period. The business environment in Estonia contributes to the 

accelerated pace of digitalization of Estonian society, as a large number of 

small businesses participate in this process. The main idea is that the 

development of the entrepreneurial environment of small businesses is a 

necessary basis for the development of modern digital society. Estonia's legal 

and tax reforms have created a favourable climate. The network of SME 

support institutions and the establishment and development of supporting 

organizational structures for development have also become crucial in Estonian 

state economic policy. The economic potential of small business and the 

development of entrepreneurship in Estonia are formed in two interrelated 

directions: creation of favorable conditions for activities, i.e. creation 
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of a favorable external environment; improvement of the management system 

by ensuring effective adjustment of internal factors in accordance with changes 

in the external environment. [10] 

Key sectors that made the greatest positive contribution to the dynamics of 

Estonian GDP in 2014-2016 according to Euromonitor (calculations of the 

Analytical center) real estate and rental operations, business services, public 

administration, health care, education, woodworking; Lithuania: real estate and 

rental operations, business services, transport and logistics complex, public 

administration, construction; Latvia: financial services, production of metal 

products, wholesale trade, real estate and rental operations, business services, 

health care.The number of people employed in small businesses in Estonia 

significantly exceeds Latvia and Lithuania. (Table 5) 

Table 5: Number of persons employed in the Baltic States (2010-2019) 

Country 2010 2011 2012 2013 2014 

Estonia 100216 103833 108884 112760 113765 

Latvia 536096 531384 573580 584281 619684 

Lithuania 61546 64955 61063 63886 66386 

Total 697858 700172 743527 760927 799835 

 

Country 2015 2016 2017 2018 2019 

Estonia 117398 120450 127622 131650 unknown 

Latvia 633450 634958 640498 unknown unknown 

Lithuania 74478 77880 81291 81464 82924 

Total 825326 833288 849411  -  - 

Source: Central Statistical Bureau of Latvia (http://www.csb.gov.lv/); Lietuvos statistikos 

departamentas (http://www.stat.gov.lt); Official Statistics Estonia (http://www.stat.ee/) 

Estonia has the largest number of microenterprises with fewer than 

10 employees (Table 6). 

Table 6: Enterprises in the statistical profile by number of employees (Estonia), 

2010-2018 

Number 
of 

employees 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

50-249 1 088 1 114 1 115 1 126 1 162 1 200 1 184 1 150 1 172 

10-49 5 551 5 533 5 705 5 793 5 874 6 281 6 293 6 391 6 548 

Less than 
10 

93 428 97 021 101 891 105 659 106 538 109 722 112 777 119 887 123 744 

Total 100 216 103 833 108 884 112 760 113 765 117 398 120 450 127 622 131 650 

Source:  Official Statistics Estonia (http://www.stat.ee/) 
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In Lithuania, the opening of microenterprises with the number of employed less 

than 4 people is leading (Table 7). 

Table 7: Number of enterprises in operation at the beginning of the year 

(Lithuania), 2010-2018 

Number of 

employees 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0–4 employees 32972 38402 35145 36870 38659 45743 48593 51458 51436 53249 

5–9 employees 13886 13868 13772 14164 14666 15287 15591 16040 16316 15974 

10–19 employees 8227 7368 7041 7479 7618 7912 8084 8107 7910 7965 

20–49 employees 5431 4524 4358 4562 4643 4715 4766 4826 4934 4888 

100–149 

employees 
596 480 473 493 486 492 507 510 509 503 

150–249 

employees 
434 313 274 318 314 329 339 350 359 345 

Total 61546 64955 61063 63886 66386 74478 77880 81291 81464 82924 

Source: Lietuvos statistikos departamentas (http://www.stat.gov.lt) 

It is worth noting that microenterprises, with a staff of up to 10 people – the 

main employer in the European small and medium-sized businesses. The 

number of employees in these companies is close to the number of employees 

in large companies. 

In terms of economic activities in Estonia are leading: wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles (18 510); agriculture, forestry 

and fishing (12 560); professional and scientific and technical activities (12 

107) and construction (9 145), it is worth noting the increase in the number of 

enterprises in these industries by an average of 30% over 8 years. In Latvia, the 

largest number of small enterprises (40,611) were registered in the service 

sector, in second place – wholesale and retail trade (2,052), in third place-

professional, scientific and technical activities (12,331) and real estate activities 

(11,567). Lithuania is dominated by production, trade, transportation and 

storage, administrative and support activities. 

Small and medium-sized enterprises of the Baltic countries direct their goods 

and services to the domestic market more than before - 79% in Latvia, 76% in 

Estonia and 71% in Lithuania. In the innovation sector, the preference is given 

to renewal in terms of goods and services - 35% of enterprises in Estonia, 32% 

in Lithuania and 21% in Latvia, although interest in innovation in this area has 

decreased in all countries. In 2017, business model innovation in Lithuania 

increased slightly (from 7% to 11%) and innovation aimed at employee 

development in Latvia (from 12% to 16%). Almost two thirds of entrepreneurs 
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predict a decrease in turnover, one in five companies plans to reduce the number 

of employees, and 40% of small and medium-sized enterprises in Latvia are not 

ready to invest in the development of their business.[11] 

Board member of SEB Bank Arnis Shkapars: "in the segment of small and 

medium-sized enterprises there is activity with a tendency to growth. In 2016, 

we provided 213 million euros as loans to small and medium-sized enterprises 

of Latvia, which is 18% more than in 2015." Dainis Gaspuitis, macroeconomics 

expert at SEB Bank, believes that the turnover of small and medium-sized 

businesses will be positively affected by more active consumption and growing 

purchasing power. 

The procedure for registering a company in Latvia is 1 day, in Lithuania 2 days, 

in Estonia-13.5 hours. The average registration fee for a start-up entrepreneur 

in Estonia is 183 EUR, an additional fee for 190 EUR for the accelerated 

service. In Latvia, accelerated services are services for registration of changes, 

registration of branches, liquidation of the company, the time period is 1 day. 

Currently using blockchain, it is planned to use a chatbot in the future; 

respondents of Latvia noted that artificial intelligence has been used since June 

2018 in the form of a chatbot on the Facebook page and the official website of 

the register of enterprises.[14] 

According to Rolands Petersons, the development of small business in Latvia 

is hampered by tax policy and bureaucracy. S. Stradina identifies the following 

limiting factors for the further development and expansion of the production of 

small enterprises: narrow markets, insufficient demand for Latvian goods are 

among. [8, 13] 

According to Latvian scientists, the main serious barriers to starting a business 

in the Baltic States are: low-skilled employees, complicated tax system, too 

much government intervention/bureaucracy, weak economy, availability of 

financial capital, strong competition, lack of marketing training and short-term 

capital, complex process of enterprise registration. At the same time, 

entrepreneurs without experience assess the importance of the barrier "weak 

economy" is very important than entrepreneurs with experience of 1-5 years. 

The main obstacles to starting a business are: infrastructure and unfavorable 

business environment; lack of knowledge and skills in management; lack of 

financial sources. [2] 

Among the main problems that every day have to cope with representatives of 

Estonian small and medium-sized businesses, Petra Holm calls the high 

workload in the field of wages and lack of skilled workers. Katarina Holm 
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considers the problem that a significant part of small and medium-sized 

enterprises, are subcontractors for large enterprises, in her opinion, to abandon 

this business model. Raivo Altmets, Executive Director of the Association of 

small and medium-sized entrepreneurs of Estonia, points to the problems of 

high taxes, limited access for small businesses to financial loans in banks and 

bureaucracy. [6] 

The factors hindering the development of entrepreneurship, a number of experts 

in Estonia include: a fairly high tax burden - 56 %; the search for niches for 

products and services - 43%; unpaid bills, delay on the part of customers paying 

their bills - 39%; encumbrance of legislation and excessive bureaucracy - 38%; 

problems with the availability of funds - 34%. [10] 

Moscow is the undisputed leader of the rating in the number of registered 

SMEs, in terms of performance of their closest pursuers (St. Petersburg, 

Moscow region, Krasnodar region, Rostov region), is a large business, 

scientific, financial and industrial center, has many Universities in almost all 

specialties; an innovative cluster and a single IT-platform have been created. 

According to the Unified register of small and medium-sized businesses of the 

Federal tax service, in may 2019 in Moscow operated 554.3 thousand small and 

medium-sized companies (3% more than at the beginning of the year), or 

almost 20% of the total in the country. 

The number of SMSP is about 1/5 of the total number of enterprises and 

organizations in Moscow, SP – less than 2% of the economically active 

population. In General, SMEs provide no more than 10% of tax revenues to the 

budget of Moscow. 

According to the unified register of subjects of small and medium enterprises 

as at 10 may 2019 (Figure 1) in the Central Federal district Moscow leads in 

the number of registered SMEs (826 975), on the second place Moscow oblast 

(352 082), the third place – the Voronezh region (91 of 239). The smallest 

number of SMEs registered in the Kostroma region (24 061). 
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Figure 1: Number of registered SMEs in the Central Federal district 

 
Source: Unified Register of small businesses 

At the same time, on the territory of Moscow, the entrepreneurial potential of 

small businesses is distributed very unevenly. The quantitative structure of 

small business in administrative districts of Moscow are different (Figure 2), 

such differentiation on the level of development of small business in different 

districts of Moscow is associated with different circumstances – primarily 

economic infrastructure and the social functions of certain urban areas (there 

are different shopping and recreation and a representative zone in the city 

center, industrial areas, "dormitory" suburbs, etc.). Another reason for this 

spread is the different attitude of local authorities – prefectures, 

administrations-to the problems and needs of small enterprises. In those areas 

where local authorities are actively working with representatives of the business 

community to identify and eliminate "bottlenecks" (primarily, such as lack or 

substandard quality of space for the placement of MP, lack of information on 

taxation and reporting, urban procurement, etc.), it is possible, other things 

being equal, to have a higher density of small businesses per 1000 residents, 

and accordingly – more jobs, higher and closer to the population level of 

service. 
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Figure 2: Quantitative structure of small businesses by administrative districts 

of Moscow 

 

Source: Department of industry and investment policy of Moscow 

In Moscow, there are 37 active small enterprises per 1000 people, lower than 

the world average (32), 2 times lower than in the EU (57), 3 times lower than 

in the United States. The number of entrepreneurs per 1000 people of working 

age and older – 40 people. Net inflow of active companies from other regions 

(% of the number of active companies in this region in 2017) – 0, 16%. The 

average number of employees in small enterprises of 10 June 2019 in Moscow 

amounted to 2 642 632 people. 

In 2018, there is a 1.4-fold increase in the number of enterprises closed, while 

there is a decrease in the number of enterprises closed by 13% compared to last 

year (Figure 3).  

Moscow occupies the 14th place in the list of FinExpertiza at the highest 

negative number starting small businesses, and last year opened more than 88 

thousand companies, and closed down 2.7 times more - over 234 thousand. 
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Figure 3: Ratio of liquidated and new small businesses in Moscow 

 

Source: Department of industry and investment policy of Moscow 

According to the global monitoring (GEM) in 2018 in Moscow, 75% of 

companies and sole traders closed due to loss-making business due to high 

taxes, including quasi-taxes, high money prices and falling demand. 

Participation in the procurement of small businesses for the needs of 

government customers is at an extremely low level.   

Of the total number of small businesses operating in the market for more than 

6 years – 43.3%, 2-6 years-25%, 21.7% - are young businesses operating less 

than a year (Figure 4). 
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Figure 4: Number of SMEs by age 

 

Source: Department of industry and investment policy of Moscow 

The total number of legal entities operating in Moscow related to SMEs by the 

end of 2018 increased by 2.6 times compared to 2010 data. Assessment of the 

dynamics of small businesses in Moscow on the basis of statistics is 

complicated by the fact that more than a year ago, the government of the 

Russian Federation has changed the classification, and a significant part of 

small businesses fell into the category of microbusiness, and part of medium-

sized businesses was attributed to small.  The number of medium-sized 

enterprises by the end of 2016 decreased by 3.4 times compared to 2010, and 

by 2018 increased by 4.4 times compared to 2016 (Table 8). 

  



ACTA STING 

20 

Table 8: Number of micro, small and medium enterprises in Moscow (2010-2018) 

Characteristic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 

Total number of 

SMEs-legal 
entities 

(excluding 

individual 
entrepreneurs), 

units 

204982 244788 241977 242662 246216 271207 517326 561547 538549 

Number of small 
enterprises, units 

201840 243978 241282 241973 245471 270540 516402 556927 534515 

Number of 
microenterprises 

(including small 

enterprises), units 

170388 205922 209382 211808 211982 251983 497845 526491 492978 

Number of 

medium-sized 

enterprises, units 

3142 810 695 689 745 
 

667 

 

924 

 

4620 

 

4034 

The number of 
individual 

entrepreneurs, 

units 

57276 81659 103758 104942 117535 no data 112235 175077 254834 

Source: Federal state statistics service 

In the structure of small enterprises of Moscow by types of economic activity, 

the predominance of organizations with the type of activity "Wholesale and 

retail trade", "professional, scientific, technical" And "Construction" (Figure 5) 

is noted. These activities significantly dominate the share of other sectors in 

Moscow (more than 55% of all registered SMEs). The structure of Moscow 

SMEs is imperfect: the share of manufacturing enterprises, health care 

enterprises, financial, insurance, social and other types of services is low. 

There has been a marked structural shift in trade in favour of networked retail 

sectors, which have significant competitive advantages and pose a threat to 

small and medium-sized businesses in trade. SMEs in trade find it difficult to 

remain competitive with large chain stores. 

A comparison of Moscow's economy dominated by small and medium-sized 

enterprises shows that the services, production and agriculture sector in 

Moscow is significantly inferior to the Baltic States. 
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Figure 5: SMEs of Moscow by type of activity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Unified Register of small businesses 

The total contribution of SMEs to employment is about 25-27%. In 2014, the 

SP provided the places an average of about 2 persons, microenterprises 3,4 

person, small businesses 21,8 person, medium-sized enterprises 130,1 people.  

The average number of employees of small enterprises by 2018 increased by 

13% (compared to 2010), the average number of employees of microenterprises 

increased by almost 1.6 times, the average number of employees of medium-

sized enterprises decreased by more than 2 times in 2014 compared to 2010, in 

2016 increased by 2 times compared to 2014 (Table 9). 

Table 9: Average number of employees of micro, small and medium enterprises 

in Moscow 

Characteristic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Average number 

of employees of 

small enterprises 

(thousands of 

people) 

1268,9 1408,2 1578,4 1576,7 1603,9 
no 

data 
1468,7 1659,8 1677,5 

Average number 

of employees of 

microenterprises 
(thousands of 

people) 

523,7 637,2 794,9 792,7 811,8 
no 

data 
1008,6 804,6 833,0 

Average number 

of employees of 

medium-sized 
enterprises 

(thousands of 

people) 

220,7 130,2 107,6 104,3 103 
no 

data 
208,8 

no 
data 

no 
data 

Source: на основании данных Федеральной службы Государственной статистики 
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According to the Unified Register of small businesses on 10 July 2019, the 

largest number of SMEs in Moscow is micro-enterprises (Table 10). 

Table 10: Number of legal entities and individual entrepreneurs as of 

July 10, 2019) 

  Total 

from them 

Legal entity 
Individual 

entrepreneur 

Total 828 537 548 728 279 809 

The sum of the average number of employees 
2 151 199 2 069 455 81 744 

Having the sign " newly created" 
236 994 134 702 102 292 

Microenterprises 784 079 505 023 279 056 

The sum of the average number of employees 
1 114 409 1 050 839 63 570 

Having the sign " newly created" 
236 994 134 702 102 292 

Small enterprise 
40 580 39 834 746 

The sum of the average number of employees 
795 687 778 019 17 668 

Having the sign " newly created" 
0 0 0 

Medium enterprise 3 878 3 871 7 

The sum of the average number of employees 
241 103 240 597 506 

Having the sign " newly created" 
0 0 0 

Source: Unified Register of small businesses 

As a result of changes in the legislation, formally, the number of small 

businesses has increased due to changes in the criteria for attribution of the 

organization to this group. After the amendments to the law on August 1, 2016, 

the number of small businesses has increased significantly by moving to this 

category of a large number of medium-sized enterprises. [16] the number of 

applicants for state support has increased Accordingly. However, the 

effectiveness of state support measures can only be assessed as satisfactory. 

The study of the effectiveness of state support programs showed that every 

fourth region of their 83 was classified as a group of non-effective measures of 

state support. The volume of lending to small businesses by banks, which shift 

the focus of their attention to large investment projects, is decreasing. 

The problems encountered in the support of the state of small business: a 

progressive imbalance between the increasing number of small businesses on 

formal grounds and the reduction of state support and credit, the low efficiency 

of government support programs, the displacement timing of the receipt of 

funds at the end of the financial year, the difficulties in the disbursement of 

funds for small businesses, increase interagency coordination to eliminate 

"double" funding (each of the Ministries has its own program of support of 
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small business, for participation in which each small business entity can apply), 

which leads to an increase in the period of development of budget funds. 

The requirement to publish information on the possibilities of state support on 

the Internet is fixed by the Ministry of economic development, but it is 

necessary to use other ways of communicating information. 

The small size of the enterprises determine their peculiarities of specialization, 

and application management functions, the implementation of modern 

approaches to production and business, given its limited resource capabilities 

and as a consequence of increased threats to business and other risks.  

Factors affecting the negative development of small and medium-sized 

businesses in the regions: insufficient state support, a significant backlog of 

technology development, lack of modern information technologies, low level 

of marketing activities, increased number of risks, low level of management 

efficiency, low demand for small business services by large enterprises. 

3 RESULTS 

There are significant differences between small businesses operating in the 

Baltic States and in the Moscow agglomeration. At the level of the national 

economy, this is reflected in the growing level of monopolization of the 

economy, in the underdeveloped infrastructure for doing business, in the lack 

of experience in applying the regulatory functions of tax policy. Russian 

organizations often combine several types of activities, have a low level of 

technical and technological equipment, a low level of management, business 

ethics, etc.  

No less important problem is the lack of a unified system of integrated 

monitoring and quality control of public services for the development of small 

and medium-sized businesses, which does not allow to create effective, 

permanent communication channels to receive feedback from entrepreneurs, 

and fully analyze and take into account their real needs, promptly and timely 

respond to changes in the environment of small and medium-sized businesses 

and take corrective actions to improve the situation. 

The presence of a large number of factors and problems of small business 

development, not all of which can be objectively assessed, causes the need to 

improve the effectiveness of the state policy of small business development for 

the timely prevention of danger, mitigation and adoption of preventive 

preventive measures to protect and combat corruption. In the Moscow 
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agglomeration and the Baltic States there is a problem of improving the quality 

and transparency of public policy for the development and protection of the 

interests of small and medium-sized businesses. The government of the Russian 

Federation needs to ensure the efficiency and transparency of not only the 

Federal ministries, but also the industrial development Fund, the SME 

Corporation, the SME Bank and a number of other state institutions to support 

small and medium-sized businesses. 

The state financial policy of small business development should include the 

following support measures: the orientation of the tax policy to attract 

international investors, the implementation of taxation on a territorial basis, a 

preferential tax regime for promising start-UPS, an increase in long-term 

lending to small businesses, including concessional loans with state support, 

concessional lending to social entrepreneurship, credit insurance, subsidies, 

capability vouchers, grants for research and development, crowdfunding 

platform. State non-financial policy should be aimed at promoting 

entrepreneurship, combating corruption in the Executive bodies of state power, 

the development of regional science cities, the allocation of special zones of the 

regional level and territories of advanced development. 

Ensuring sustainable growth of the small business sector in the Russian 

Federation and the Baltic States depends on the coordinated work of all levels 

of government and joint cooperation of various institutions involved in the 

infrastructure of development and support of small business. 

4 DISCUSSION AND CONCLUSION 

For the Russian state policy in the sphere of support and development of 

entrepreneurship, the problem of forming a system of internal control and 

monitoring of the quality of consulting support for entrepreneurs, ensuring 

effective control and monitoring of the quality of work of employees of 

Executive authorities and their subordinate institutions that support 

entrepreneurship is relevant, the active use of proven in the framework of the 

State budget institution of Moscow “Small business of Moscow” tools to assess 

the quality of support for small and medium-sized businesses: Customer 

Satisfaction Index (CSI), the index of loyalty of entrepreneurs (Net Promoter 

Score - NPS); SERVQUAL and “Secret visitor” [1]  .  
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VYUŽITÍ BALANCED SCORECARD VE VEŘEJNÉM 

SEKTORU 

USAGE OF BALANCED SCORECARD IN THE PUBLIC 

SECTOR 

 

Jana Boulaouad, Lenka Brizgalová, Martina Valentová 

 

Abstrakt: Článek je reakcí na tlak zvyšování efektivnosti organizací veřejného 

sektoru respektive na ekonomicky racionální využívání alokovaných veřejných 

výdajů a zvýšení jakosti poskytovaných služeb veřejného zájmu. Metoda 

Balance Scorecard (BSC) je díky své komplexnosti vhodným nástrojem 

implementace strategie. Možnost využití nástroje řízení BSC je prezentována 

na konkrétním příkladu vybrané municipality. Prostřednictvím logiky nástroje 

BSC a analýzy interních i veřejně dostupných materiálů vybrané obce, došlo 

k návrhu vhodně nastavených cílů i jejich měřítek ve zvolených perspektivách: 

finanční, zákaznické, interních procesů a perspektivě učení se a růstu. 

Na základě návrhu následně došlo prostřednictvím induktivně deduktivní 

metody k sestavení strategické mapy města. Výsledky v podobě cílů a měřítek 

dle metody BSC jsou navrženy v souladu s dosažením stanovené vize města.  

 

Klíčová slova: balanced scorecard, měřítko, obec, strategická mapa, veřejný 

sektor. 

 

Abstract: The article react to the emphasis of increasing the efficiency of public 

sector organizations respectively economically rational use of allocated public 

expenditures and to increase the quality of provided services of public interest. 

Due to its complexity, the Balance Scorecard (BSC) is a suitable tool for 

implementing the organisational strategy. The possibility of using the BSC 

management tool had been presented on a specific example of a selected 

municipality. Through the application process of the BSC tool and the analysis 

of internal and publicly available materials of the chosen municipality, the 

proposed objectives and their measures had been designed in selected 

perspectives: financial, customer, learning and growth and internal processes. 

Based on the objectives proposal – strategic map of the municipality was then 

formulated through the inductively deductive method. Results in the form of 
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objectives, and measures according to the BSC had been proposed in 

accordance with the municipality vision achievement. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, measure, municipality, strategic map, public 

sector. 

 

JEL klasifikace: H83, L32 

1 ÚVOD 

Veřejný sektor se od soukromého sektoru odlišuje zejména činnostmi, 

které poskytuje. Činnosti, které poskytuje, nejsou založeny na ziskovém 

principu, jak je tomu v soukromém sektoru, ale usilují o veřejné blaho 

společnosti, zajišťují rozvoj území a zvyšování kvality života občanů. Vyšší 

nároky na finanční zdroje podporují rozrůstání veřejného sektoru. Zdroje 

v rámci něj využívané jsou však omezené a musí se využívat ekonomicky 

a racionálně. Podpory efektivního vynakládání rozpočtových prostředků lze 

dosáhnout efektivním řízením organizací z něj hrazených (organizačních 

složek státu – OSS a příspěvkových organizací). Pro strategické řízení je 

na prvním místě stanovení strategie, kterou se bude organizace, všechny její 

složky a zaměstnanci řídit, dále určit dílčí cíle a záměry (akce), které budou 

směřovat k jejich naplnění.  

Již dlouho diskutovaným tématem ve veřejné ekonomii je problematika 

výkonnosti ve veřejném sektoru a zvýšení jeho efektivnosti, k němuž může 

přispět změna řízení organizací veřejného sektoru. Chceme-li mít výkonnou 

organizaci na bázi neustálého zlepšování, pak musíme tuto organizaci 

z hlediska výkonnosti sledovat, vyhodnocovat a na základě odchylek následně 

řídit. Dle Vodákové se jako „nejvhodnější přístup k měření výkonnosti jeví ten, 

který propojuje její jednotlivé složky a měří ji ve vzájemných souvislostech. 

V praxi bývá označován jako celostní, integrovaný nebo komplexní. Patrně 

nejpropracovanější model takového přístupu je znám pod slovním spojení 

balanced scorecard.” (Vodáková, 2016, s. 23) Cílem příspěvku tak je 

pro konkrétní organizaci veřejného sektoru navrhnout cíle a měřítka 

jednotlivých perspektiv dle metody BSC. Pro dosažení cíle bylo zvoleno město 

Jemnice.  
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1.1 O obci  

Organizace veřejného sektoru jsou financovány z veřejných rozpočtů, jsou tedy 

pasivním příjemcem zdrojů, to ovšem neznamená, že by neměly mít aktivní 

přístup k zavádění finančních ukazatelů hodnotících efektivnost jejich využití, 

stejně jako využití zdrojů získaných vlastní činností. (Valouch a Hrůza, 2016, 

s. 86–88) Veřejný sektor může využívat běžně používané finanční ukazatele. 

Obec prostřednictvím své hospodářské (doplňkové) činnosti může podnikat 

a dosahovat zisku (např. pronájem nebytových prostor, prodej výrobků 

a služeb, tržby z provozu zařízení) stejně jako podniky. (Valouch a Hrůza, 

2016, s. 84–85) 

Město Jemnice (prostřednictvím městského úřadu), plní v oblasti samostatné 

působnosti úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, a to zejména: „úkoly 

při přípravě podkladů pro jednání orgánů města a při zabezpečování plnění 

jejich usnesení, pomáhá komisím rady a výborům zastupitelstva v jejich 

činnosti“ nebo „po odborné stránce spolupracuje s obchodními společnostmi, 

příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami, které si město zřídilo, 

pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.“ (Pacas, 2018) V rámci přenesené 

působnosti městský úřad vykonává státní správu například: na úseku voleb, 

přestupků, ve věcech místních pozemních komunikací, zajišťuje evidenci 

obyvatel a rodných číslech, zajišťuje provoz pracoviště Czech Point, provádí 

zápisy do knihy manželství, zajišťuje svatební obřady, zpracovává roční 

rozpočty, rozpočtové výhledy a rozpočtová opatření. (Pacas, 2018)  

Jemnice patří do samosprávného sektoru, vlastníkem je město a kompetentním 

rozhodovacím subjektem je sbor volených zástupců občanů, což je 

zastupitelstvo města. Dle kritéria financování provozu a rozvoje patří Jemnice 

do neziskového (neboli netržního) sektoru.  

1.2 O Balanced Scorecard 

Model BSC používá více než padesát procent z tisíce největších podniků 

uveřejněných v žebříčku časopisu Fortune. (Ho, Chan, 2002) Nejčastější 

příklady využití BSC ve VS nalezneme v zahraniční zejména v oblastech 

zdravotnictví či vysokoškolského vzdělávání. Co se týče využívání metody 

na úrovni územní samosprávy nenalezneme mnoho příkladů jak v zahraniční, 

tak ani v tuzemsku. Ho a Kidwell uvádí, že BSC je ve Spojených státech 

amerických nejméně využívanou manažerskou metodou územní samosprávy. 

(Ho, Kidwell, 2008)  V zahraničí používá metodu BSC např. City of Brisbane 

nebo City of Charlotte. (Vysušil, 2004) V České republice (ČR) má metodu 

zavedenou město Vsetín, a to od roku 2003 díky spolupráci se soukromou 
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společností. Metodu BSC lze využít i v oblasti bezpečnosti a obrany. Příkladem 

organizace v této oblasti je U.S. Army, UK Ministry of Defence, Norwegian 

Air Force či Royal Canadian Mounted Police. (Vysušil, 2004) 

Metoda BSC je v praxi daleko více využívána v zahraničí než v ČR. Na úrovni 

národní drží prvenství zavedení strategie dle BSC právě město Vsetín. 

V ČR není BSC v době zpracování příspěvku běžně implementovanou 

metodou. Článek představuje konkrétní aplikaci metody BSC ve veřejném 

sektoru, a to na úrovní místní. Jako organizace veřejného sektoru bylo 

konkrétně zvoleno město Jemnice. V ČR je BSC dle Ministerstva pro místní 

rozvoj (MMR) spolu s CAF (Common Assessment Framework), 

Benchmarkingem, ISO 9000 (International Organization for Standardization) 

a Místní agendou 21 označena jako nástroj pro zvyšování efektivnosti. Jejich 

využívání je však spíše výjimkou nežli zavedenou praxí. (MMR, 2006) 

Jak tedy motivovat organizace veřejného sektoru k využívání BSC? Dle Huška 

je to například prostřednictvím následujících prvků: odpovědnost vůči mandátu 

získaného ve volbách, hledání způsobu, jak efektivně řídit organizaci veřejného 

sektoru; získání zpětné vazby o spokojenosti občanů a zvyšování kvality života 

občanů; snaha zvyšovat výkonnost organizací veřejného sektoru; lepší 

pochopení potřeb, přání a efektivní komunikace s občany; snaha o zvýšení 

věrohodnosti obce či kraje pro čerpání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu a Evropské unie; úsilí vytvářet tvůrčí, partnerské a nekorupční 

prostředí; získání výsledků, které lze následně diskutovat s občany. (Hušek, 

Šusta, Půček, 2006, s. 16) 

2  METODIKA A CÍLE 

Při zpracování článku byly použity všeobecné metody vědeckého poznání 

a aplikace samotné metody BSC. Samotnému zpracování předcházela literární 

rešerše, sběr konkrétních dat, deskripce, komparace, indukce, dedukce, 

analýza, syntéza. Jednotlivé metody byly použity ve vzájemných souvislostech.  

Metody analýza a syntéza byly využity pro navržení konkrétních cílů a měřítek 

zkoumaného města Jemnice. Cíle byly přiřazeny konkrétním perspektivám 

a byly určeny vazby mezi nimi.  

Prostřednictvím analýzy SWOT byly identifikovány silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby vedoucí ke zlepšení strategického plánu města Jemnice 

a jeho plnění. Informace byly následně využity pro tvorbu cílů jednotlivých 

perspektiv. Metoda syntézy byla použita při tvorbě strategické mapy. 
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Stanovené cíle a měřítka musí vycházet ze strategického plánu organizace. 

Mnohými autory je doporučováno, aby byly navrhované cíle definovány 

v souladu se zásadou SMART. Měřítka všech perspektiv použitých v BSC je 

vhodné uvádět v jednotném formátu, jednou z možností je forma tabulky, 

které bylo využito.  

Mezi základní perspektivy, které se jeví jako podstatné pro vývoj hodnoty 

organizace, patří: finanční perspektiva, zákaznická perspektiva, perspektiva 

interních procesů, perspektiva učení se a růstu. (Niven, 2003, s. 10) Může 

ovšem docházet k přizpůsobení perspektiv konkrétní organizace, pro kterou je 

BSC vytvořena. Čtyři základní perspektivy mohou být nejen přizpůsobeny, 

ale i doplněny např. o perspektivu delegování (Vodáková, 2016, s. 52), 

perspektivu zainteresovaných stran či perspektivu volených představitelů. Je 

možné konstatovat, že původní čtyři perspektivy jsou dostačující. Hlavní je, 

aby byl výběr perspektiv založen na tom, co je nezbytné pro dosažení vize 

a strategie. (Niven, 2003, s. 160) 

Klíčovým krokem BSC je vytvoření strategické mapy. Strategické mapy 

organizací veřejného sektoru umožňují vizualizaci strategie pomocí grafického 

znázornění vztahů příčin a důsledků mezi strategickými cíli, seřazenými 

dle jednotlivých perspektiv BSC. (Hušek, Šusta, Půček, 2006, s. 48) Logiku 

hierarchie příčin a důsledků tvoří cíle perspektivy učení se a růstu, které 

se nacházejí ve spodní části mapy, a které podporují dosahování cílů 

v perspektivě interních procesů. Tyto cíle dále podporují dosažení cílů 

nacházející se ve finanční perspektivě, což by v konečném důsledku mělo vést 

k dosažení cílů zákaznické perspektivy. (Grasseová, Dubec, Řehák, 2010, 

s.109) 

Úkolem BSC je transformovat vizi a strategii organizace do konkrétních cílů, 

určit měřítka, jimiž lze dosažení cíle měřit a zajistit tak jejich naplnění. (Kaplan, 

Norton, 2000, s. 21) Díky měřítkům se sleduje jejich naplnění a konkrétní akce 

nebo záměry. Mezi úkoly BSC nepatří stanovení poslání, vize a strategie, tento 

krok musí být uskutečněn ještě před implementací BSC.  

Veškeré číselné údaje použité v článku jsou k prosinci 2017, údaje o finančním 

hospodaření města jsou ze Závěrečného účtu města Jemnice za rok 2017. Mezi 

nosné dokumenty pro realizaci návrhu patřily: Strategický plán rozvoje města 

2016–2019, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 

Jemnicko pro období 2014–2020, Organizační řád Městského úřadu Jemnice 

a Závěrečný účet města Jemnice za rok 2017. 
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3 MĚSTO JEMNICE A HODNOCENÍ PERPEKTIV BSC 

Na úrovni města lze za přiměřený počet měřítek považovat 25 až 35. (Hušek, 

Šusta, Půček, 2006, 50) Každé z měřítek by mělo obsahovat: Název 

perspektivy BSC, název měřítka, správce měřítka, aktuální hodnotu, cílovou 

hodnotu; popis měřítka – výpočet, zdroj čerpání dat, četnost a periodu 

vyhodnocování, komentář ke stanovení cílové hodnoty; jméno a podpis 

zpracovatele a schvalovatele. (Hušek, Šusta, Půček, 2006, s. 80) Niven dále 

doplňuje, že cíle a měřítka jsou při používání BSC přiřazeny konkrétnímu úhlu 

pohledu tzv. perspektivám, které musí být vyváženy a propojeny. (Niven, 

2003) Pro organizace veřejného sektoru může být zákaznická perspektiva 

nahrazena výstižnějším označením „občanská perspektiva“ (Hušek, Šusta, 

Půček, 2006, s. 43) a finanční perspektiva „perspektivou rozpočtovou “. (Steiss, 

2003, s. 359)   

3.1 Poslání, priority a záměry města Jemnice 

Poslání města vyplývá z §2 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, dále 

při plnění svých úkolů chránit též veřejný zájem. Vizí města je: Jemnice je 

turisticky atraktivní historické město dominující Jemnicku, s vynikajícím 

zázemím pro život, kvalitním bydlením a prostorem pro podnikání, s mnoha 

přístupnými památkami a ojedinělou krajinou (Strategický plán rozvoje města 

Jemnice). 

Priority města Jemnice vyplývající ze SWOT analýzy strategického plánu 

rozvoje města jsou následující: Infrastruktura, bydlení, zázemí pro sport; 

Památky, tradice a cestovní ruch; Dopravní napojení města na významnější 

komunikace, než jsou silnice II. třídy. Kromě priorit jsou ve strategickém plánu 

rozvoje města i záměry města Jemnice: příjemná Jemnice s dobře udržovanými 

památkami a veřejnými prostranstvími, infrastruktura 21. století, kvalitní 

služby a zázemí pro obyvatele Jemnice a okolí, životní prostředí, bezpečnost 

silničního provozu. (Strategický plán rozvoje Jemnice).  

3.2 Finanční perspektiva 

Dle Vodákové (2016) hrají finanční ukazatele zásadní roli v klasické finanční 

analýze, zatímco při metodě BSC jsou součástí jedné perspektivy, která musí 

být v souladu se zbylými oblastmi hodnocení. Poměr mezi finančními 

a nefinančními měřítky musí být vyvážený, aby umožnil vedení organizace 

řídit ji komplexně a úspěch nehodnotit pouze na základě zisku, 

který se ve veřejném sektoru jako cíl sleduje minimálně. Pro subjekty 
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veřejného sektoru jsou dle Vodákové vhodné ukazatele zejména z oblastí 

nákladovosti, zadluženosti, likvidity, cash flow či autarkie. (Valouch a Hrůza, 

2016) Vhodné je zařadit Finanční parametry výkonnosti veřejné správy, které 

zveřejnilo Ministerstvo financí České republiky (MF ČR). Mezi tyto parametry 

patří: mzdová náročnost, provozní nákladovost, majetková provozní 

nákladovost a majetková energetická nákladovost. (MF ČR, 2013) 

Pokud organizace veřejného sektoru provozuje vedle hlavní činnosti 

i tzv. doplňkové či hospodářské činnosti, které se podobají činnostem 

podnikatelským, může sledovat ukazatel rentability. 

Kromě výše zmíněných ukazatelů musí obce (i kraje) dodržovat pravidla 

rozpočtové odpovědnosti, omezit dlouhodobé deficitní hospodaření 

financované z cizích zdrojů a zvýšit spoluzodpovědnost za vývoj veřejných 

financí prostřednictvím fiskálního pravidla. Toto pravidlo stanoví maximální 

hranici dluhu obce, která nesmí přesáhnout 60 % celkových příjmů obce, 

stanovaných průměrem za předchozí 4 rozpočtové roky. Pokud tomu tak není, 

obec má povinnost splácet dluhy alespoň po 5 % z rozdílu mezi výší dluhu 

a 60% úrovní průměrných příjmů. (Matej, 2019) 

3.2.1 Hospodaření Jemnice  

Jemnice hospodaří s finančními prostředky na základě každoročně sestaveného 

rozpočtu. V roce 2017 město hospodařilo s příjmy 85 753 921 Kč ve složení: 

 daňové příjmy 59 858 747 Kč, 

 nedaňové příjmy 5 714 877 Kč, 

 kapitálové příjmy 9 639 000 Kč, 

 přijaté transfery 10 753 921 Kč. 

Výdaje v celkové výši 84 092 585 Kč byly děleny: 

 běžné výdaje 65 874 448 Kč, 

 kapitálové výdaje 18 218 137 Kč. (Pacas, 2018) 

Výdaje města se vyznačují dlouhodobě vysokým podílem běžných výdajů, 

které na rozdíl od kapitálových výdajů meziročně dále narůstají. Město 

z dlouhodobého hlediska hospodaří vyrovnaně a rozpočtový výhled 

má zpracovaný jako vyrovnaný. Bez dotací je však rozvoj Jemnice omezený. 

Finanční perspektiva je důležitou oblastí BSC, neboť obsahuje finanční 

prostředky potřebné pro zajištění cílů všech ostatních perspektiv.  
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3.3 Zákaznická perspektiva 

V rámci veřejného sektoru lze rozlišovat zákazníky organizací samosprávy, 

kterými jsou občané a zákazníky organizací státní správy, kterými 

jsou nadřízené a podřízené orgány státní správy. (Poláchová, 2016, s.72) Smith 

uvádí následující základní cíle v zákaznické perspektivě BSC pro organizace 

veřejného sektoru: maximalizace uspokojení zákazníků; zvýšení povědomí 

o organizaci a její činnosti mezi veřejností, rozšíření zákaznické báze. (Smith, 

2007)  

Pro místní obyvatele je důležitou kulturní památkou historická slavnost 

Barchan, konající se každý rok a jejíž historické jádro „Běh o barchan“ je 

od roku 2013 zapsáno na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové 

kultury ČR, město se snaží tento nehmotný statek zapsat na seznam UNESCO. 

Na kulturním a společenském vyžití se také podílí řada spolků, občanských 

sdružení či sportovních organizací, které město významně finančně podporuje, 

neboť se o kulturní vyžití nedokáže postarat samo. Oblast kultury je 

pod dlouhodobou kritikou ze strany občanů.  

K zajištění údržby a oprav památek město využívá Program regenerace 

městských památkových zón a Program záchrany architektonického dědictví. 

V oblasti ochrany a užívání kulturního dědictví má město stejně jako v oblasti 

kulturního vyžití značné rezervy. Cílem bylo navrhnout cíle, měřítka a záměry 

ke zlepšení v této oblasti. 

Dům dětí a mládeže, který se zabývá zájmovou činností mládeže, spadá 

pod základní školu. Ve městě funguje základní umělecká škola jako pobočka 

Základní umělecké školy Moravské Budějovice. Město provozuje 

pečovatelskou službu, existují zde dva domy s chráněnými byty a dětský 

domov. Součástí veřejných služeb je integrovaný záchranný systém. 

Veřejnou dopravu v Jemnici tvoří pouze autobusová doprava. Jemnice je 

konečnou zastávkou železniční dráhy Jemnice – Moravské Budějovice, 

která je zapsána jako technická památka. Osobní železniční doprava je 

však od roku 2011 zrušena, neboť nebyla ze strany Kraje Vysočina objednána.  

Město nedisponuje žádným nemocničním zařízením, občané dojíždí do Dačic, 

Moravských Budějovic nebo do vzdálenější Třebíče, Znojma, Jindřichova 

Hradce či Jihlavy.  

V roce 2015 město disponovalo 260 městskými byty. Přidělování bytů navrhuje 

bytová komise a přidělení bytů schvaluje Rada města. Vzhledem k vysokému 

počtu městských bytů je jejich údržba finančně náročná, zastupitelstvo města 
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se proto rozhodlo většinu svých bytů prodat. Město Jemnice se chce soustředit 

zejména na zajištění dostatečného počtu stavebních parcel. Po prodeji 14 parcel 

v lokalitě Na Předlískách, o které byl velký zájem, se připravuje další projekt, 

který zahrnuje vybudování a prodej cca 30 parcel v lokalitě „Pod Vodojemem“.  

Město Jemnice je výborným cílem pro jednodenní pěší turistiku, existuje zde 

síť značených turistických stezek vedoucích okolními lesy a podél vodních 

toků, často využívané pro hipoturistiku. Město provozovalo do roku 2017 

víceúčelovou vodní nádrž, která je znovu v provozu, od roku 2019, 

jako přírodní ekologický biotop. Jemnice je součástí cyklostezky Jihlava-

Třebíč-Raabs. Okolí Jemnice je plné dobře zarybněných svazových 

I sportovních vod, vhodných pro rybaření. V roce 2014 bylo vybudované 

moderní dětské hřiště s fitness prvky. Celou řadu možností sportovního vyžití 

nabízí jednota SOKOL. Ačkoli má Jemnice bohatou historii a relativně velký 

počet objektů zapsaných na seznamu památek, turistický potenciál je 

nevyužitý. 

Jemnice se nachází v oblasti, která patří mezi nejčistší v ČR z hlediska čistoty 

ovzduší. Jemnice se pyšní velkým rozsahem městské zeleně, kterou využívá 

ke své propagaci. Ve městě se nachází více jak 10 000 ks stromů, o které se 

stejně jako o trávníky a další zelené plochy stará Správa majetku města s. r. o. 

S trochou nadsázky se o Jemnici mluví jako o „městě v parku“. 

3.4 Perspektiva interních procesů 

Ačkoliv je perspektiva interních procesů pouze podpůrná, pro úspěšné plnění 

cílů zákaznické perspektivy je zásadní. V oblasti českých municipalit se interní 

procesy zaměřují na podporu komunikace s občany, podporu a prosazení zájmu 

obce nebo zajištění efektivního provozu (Vodáková, 2016). Jemnice je 

spravována jednadvaceti členným zastupitelstvem, které má zřízeno 3 výbory 

(finanční, kontrolní a osadní). Dalšími orgány města jsou rada města (7 členů), 

která zřídila 5 komisí (bytová, prevence kriminality, barchanická, výběrová, 

pro územní rozvoj a pro plánování) a redakční radu Jemnických listů. Třetí 

z perspektiv, perspektiva interních procesů, navazuje na předchozí perspektivy 

a zaměřuje se na vnitřní procesy městského úřadu. 

3.5 Perspektiva učení se a růstu 

Cíle v perspektivě učení se a růstu napomáhají k dosažení cílů v předchozích 

třech perspektivách. Perspektiva učení se a růstu obsahuje tři základní oblasti: 

schopnosti zaměstnanců; schopnosti informačního systému, motivaci, 

delegování pravomocí a angažovanost. (Kaplan, Norton, 2000, s. 113) 
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Hlavní cíle perspektivy učení se a růstu jsou dle Vodákové (2016) zaměřeny 

na zvyšování kompetence zaměstnanců, budování interní kultury a komunikace 

a podporu informačních systémů a technologií. Perspektiva učení se a růstu je 

v první řadě zaměřená na zaměstnance Městského úřadu v Jemnici, jejich 

rozvoj, dovednosti a znalosti.  

4 VÝSLEDKY PRÁCE 

Výstupem příspěvku je vytvoření konkrétní podoby cílů, měřítek a záměrů 

a akcí v jednotlivých perspektivách a následné sestavení strategické mapy 

města, což je klíčový krok BSC. 

4.1 Navržené cíle a měřítka  

Tabulka 1 je souhrnnou tabulkou všech navržených cílů a jim přiřazených 

měřítek pro čtyři základní perspektivy BSC. Navržené cíle a měřítka, které jsou 

uvedeny v tabulce 1 dle metody BSC mají pomoci dosažení vize města 

Jemnice. 
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Tabulka 1: Navržené cíle a měřítka perspektivv Balanced Scorecard pro město 

Jemnice 

Cíl Měřítka 

ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA 

1. Rozvoj pracovních 

a podnikatelských 

příležitostí 

1.1 Míra nezaměstnanosti 

1.2 Průměrný plat 

1.3 Spokojenost občanů s možnostmi zaměstnání 

a jeho dostupností 

2. Dostupné a kvalitní 

základní služby, zdravotní 

péče, vzdělání, kulturní 

vyžití a zázemí pro sport 

2.1 Spokojenost občanů 

2.2 Dostupnost služeb pro obyvatele 

3. Kvalitní zázemí pro 

život a bydlení 

3.1 Počet vybudovaných nových bytů a domů 

3.2 Index kvality života 

4. Bezpečnost, prevence 

kriminality a užívání drog 

4.1 Pocit bezpečí 

4.2 Počet akcí k prevenci 

4.3 Dopravní nehodovost 

5. Rozvinutý cestovní ruch 

5.1 Počet turistů 

5.2 Výše tržeb místních podnikatelů v době 

sezóny 

6. Rekonstrukce a 

revitalizace památek 

6.1 Počet zrekonstruovaných památkových 

objektů 

6.2 Výše investic do oprav 

FINANČNÍ PERSPEKTIVA 

7. Zvyšovat objem 

finančních prostředků 

v rozpočtu města 

7.1 Výše finančních prostředků v rozpočtu 

7.2 Rentabilita hospodářské činnosti obce 

8. Financování z různých 

zdrojů 

8.1 Objem získaných finančních prostředků 

z různých zdrojů 

9. Zodpovědné financování 

a hospodaření s majetkem 

města 

9.1 Fiskální pravidlo 

9.2 Ukazatel dluhové služby 

9.3 Likvidita 

PERSPEKTIVA INTERNÍCH PROCESŮ 

10. Efektivní veřejná 

správa a kvalita 

poskytovaných služeb 

10.1 Počet stížností od obyvatel 

10.2 Spokojenost obyvatel se službami 

poskytovanými městem 

10.3 Náklady na obyvatele 

11. Podpora spolupráce 

a partnerských vztahů 

11.1 Objem poskytnutých finančních prostředků 

NO a spolkům 

11.2 Počet aktivních partnerských měst 
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PERSPEKTIVA UČENÍ SE A RŮSTU 

12. Rozšiřovat kvalifikaci 

zaměstnanců 

12.1 Objem investic na zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců 

12.2 Počet školení zaměstnanců MÚ 

12.3 Úspěšnost zaměstnanců ve školeních 

a kurzech 

13. Posilovat zodpovědnost, 

spolupráci a důvěru 

13.1 Hodnocení spokojenosti zaměstnanců 

13.2 Míra fluktuace zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.1 Záměry a akce vedoucí ke splnění navržených cílů 

Pro splnění cíle 1 – Rozvoj pracovních a podnikatelských příležitostí 

jsou doporučeny následující akce: Intenzivnější komunikace mezi vedením 

podniků a zastupiteli města. Získávání investorů do průmyslových zón. 

Spolupráce s úřadem práce. Investice do dopravní a technické infrastruktury. 

Podpora podnikatelských, neziskových a veřejných subjektů vytvářející nová 

pracovní místa. Finanční podpora a poradenství začínajícím podnikatelům. 

Usnadnění podnikání ve městě. Propagace místních podnikatelů. Podpora 

pracovních pozic vytvářených městem. 

Pro splnění cíle 2 – Dostupné a kvalitní základní služby, zdravotní péče, 

vzdělání, kulturní vyžití a zázemí pro sport jsou doporučeny následující 

akce: Umožnění bezbariérového přístupu do budov Základní školy. Zajištění 

fungování ordinací praktických a zejména zubních lékařů. Zlepšení dostupnosti 

zdravotní péče pro osoby se sníženou mobilitou. Podpora spolků a organizací 

při zajišťování kulturního vyžití. Modernizace kulturního domu, znovu 

zprovoznění kina, včetně promítání letního kina. Zvýšení informovanosti 

o akcích pro veřejnost. Vybudování sportovní haly a běžeckého oválu. 

Dokončení ekologického biotopu a  jeho otevření v roce 2019. Rekonstrukce 

dopravního hřiště.   

Pro splnění cíle 3 – Kvalitní zázemí pro život a bydlení jsou doporučeny 

následující akce: Hledání nových lokalit pro výstavbu. Vybudování stavebních 

parcel v lokalitě „Pod Vodojemem“ a jejich zasíťování. Oprava bytů 

ve vlastnictví města nebo jejich odprodej do soukromého vlastnictví. Vzhledem 

ke stárnutí obyvatel je potřebné vybudovat domov důchodců. Oprava místních 

komunikací, především na ulici Větrná a Na Podolí. Vybudování a oprava 

chodníků v ulici Na Podolí, Želetavská, Na Předlískách a parkovacích míst 

na ulici Větrná. Investice do dětských hřišť v lokalitě Na Předlískách, Větrná 
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a U Víta. Vyčlenění finančních prostředků na čištění města a činnost 

technických služeb. Projekty na udržování kvality životního prostředí.  

Pro splnění cíle 4 – Bezpečnost, prevence kriminality a užívání drog jsou 

doporučeny následující akce: Investice do rozšíření kamerového systému. 

Podpora volnočasových aktivit mládeže, které mají preventivní význam 

v oblasti kriminality a zneužívání drog. Vybudování nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež. Spolupráce a komunikace mezi Komisí prevence kriminality, 

Městským úřadem Jemnice a složkami Policie ČR, sociálním odborem, 

neziskovými organizacemi a základní školou. Instalace zpomalovacího 

semaforu v koncové části ulice Dačická. 

Pro splnění cíle 5 – Rozvinutý cestovní ruch jsou doporučeny následující 

akce: Oprava místních komunikací a památek. Spolupráce s rakouským 

mikroregionem a okolními obcemi. Podpora marketingu konkrétních míst 

a akcí. Překlad stávajících propagačních materiálů do němčiny. Investice 

do drobné infrastruktury (např. naučné stezky, značení, odpočívadla). Navýšení 

finančních prostředků pro zajištění pravidelné veřejné dopravy. Atraktivní 

muzeum v centru města s moderní a lákavou expozicí. Podpora podnikatelů 

zabývající se ubytovacími službami (např. odprodej nemovitostí 

za zvýhodněné ceny či nižší nájemné). Prodloužení turistické sezóny na 4–5 

měsíců v roce ze stávajících 3 měsíců. 

Pro splnění cíle 6 – Rekonstrukce a revitalizace památek jsou doporučeny 

následující akce: Oprava zámku a jeho přilehlých budov. Rekonstrukce hradeb 

v lokalitě Malá Branka. Rekonstrukce hrobky rodu Pallaviciniů nebo její 

odprodej. Žádosti o dotace na opravy z Programu regenerace městských 

památkových zón a z Programu záchrany architektonického dědictví. 

Zmapování možnosti zpřístupnění podzemí nacházející se pod Náměstím 

Svobody. 

Pro splnění cíle 7 – Zvyšovat objem finančních prostředků v rozpočtu 

města jsou doporučeny následující akce: Rozvoj doplňkové hospodářské 

činnosti. Zavedení poplatku ze vstupného. Žádosti o dotace a granty. Zvyšování 

daňové báze města (daň z nemovitosti: zavést kromě tradičního koeficientu 

také místní koeficient; co nejrychleji dokončit vybudování stavebních parcel 

v lokalitě „Pod Vodojemem“). Navýšení kapitálových příjmů.   

Pro splnění cíle 8 – Využívání finančních prostředků z různých zdrojů jsou 

doporučeny následující akce: Kvalitní systém řízení (sledování výkonnosti, 

neustálá motivace a vzdělávání zaměstnanců, vstupní školení volených 

zastupitelů aj.). Rozvoj doplňkové hospodářské činnosti. Žádosti o dotace 
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a granty.  Pronájem majetku. Prodej dlouhodobého majetku ve vlastnictví 

města. Analýza dotačních možností. 

Pro splnění cíle 9 – Zodpovědné financování a hospodaření s majetkem 

města jsou doporučeny následující akce: Kvalitní systém řízení (sledovat 

výkonnosti, neustálá motivace a vzdělávání zaměstnanců, vstupní školení 

volených zastupitelů aj.). Kontrola zodpovědného čerpání cizích zdrojů. Péče 

o majetek města, jeho opravy a vyřazování nepotřebného majetku (např. prodej 

bytů do soukromého vlastnictví na ulici Větrná, jejichž náklady na údržbu 

se neustále zvyšují). 

Pro splnění cíle 10 – Efektivní veřejná správa a kvalita poskytovaných 

služeb jsou doporučeny následující akce: Zvýšení transparentnosti využívání 

veřejných financí. Zveřejňování přehledu stavu hospodaření a uzavřených 

smluv. Vstřícný přístup úřadu a volených zástupců. Opatření na prevenci 

korupce (zřídit hodnotící komisi veřejných zakázek, která je nezávislá 

na průběhu zadávání veřejných zakázek; zajistit takovou výši platů vedoucích 

úředníků, které jsou srovnatelné se soukromým sektorem). Zapojení občanů 

do rozhodování týkající se města. Udržení stávajících úřadů a veřejných služeb 

pro občany. Zlepšování softwarového a technologického vybavení úřadu. 

Pro splnění cíle 11 – Podpora spolupráce a partnerských vztahů jsou 

doporučeny následující akce: Vyhledávání zdrojů. Vytváření partnerství. 

Příspěvky města neziskovým organizacím a spolkům. Podpora vzniku nových 

neziskových organizací a spolků. 

Pro splnění cíle 12 – Rozšiřovat kvalifikaci zaměstnanců jsou doporučeny 

následující akce: Sestavení strategie pro rozvoj zaměstnanců v dalších letech. 

Investice do nových technologií. Aktivní vyhledání a účast ve školeních 

a kurzech. Zavedení nových technologií. 

Pro splnění cíle 13 – Posilovat zodpovědnost, spolupráci a důvěru jsou 

doporučeny následující akce: Sestavení strategie pro rozvoj zaměstnanců 

v dalších letech. Opatření na prevenci korupce (zřídit hodnotící komisi 

veřejných zakázek, která je nezávislá na průběhu zadávání veřejných zakázek; 

zajistit takovou výši platů vedoucích úředníků, které jsou srovnatelné 

se soukromým sektorem). Kvalitní systém řízení (sledovat výkonnosti, neustálá 

motivace a vzdělávání zaměstnanců, vstupní školení volených zastupitelů). 
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4.2 Strategická mapa města Jemnice 

Strategická mapa na obrázku 1 je grafickým znázorněním propojení vize a cílů 

města Jemnice. Cíle byly zvoleny na základě analýzy priorit města Jemnice 

a poznání všech jeho oblastí. Navržená strategická mapa má na svém vrcholu 

umístěnou vizi města, která značí určitý stav v budoucnosti, jehož chce město 

dosáhnout.  

Obrázek 1: Strategická mapa města Jemnice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Metoda BSC hodnotí organizaci veřejného sektoru z několika strategických 

hledisek a je možné ji použít k řízení strategií. Dle Huška jsou běžnou praxí 

veřejného sektoru nevyjasněné priority a strategie, jež si navzájem odporují. 

Tyto odporující si strategie mají dále negativní vliv na výkon organizace 

veřejného sektoru. (Hušek, Šusta, Půček, 2006, 40) Jednou ze silných stránek 

správně implementované metody BSC je sesouhlasení všech dílčích koncepcí 

se strategií organizace. Mezi úkoly metody BSC se nezahrnuje stanovení 

poslání, vize a strategie, tento krok musí být uskutečněn ještě 

před implementací BSC. (Kaplan, Norton, 2000, s. 21) 

Metoda BSC je široce využívanou metodou a patří mezi nejvíce používané 

nástroje strategického řízení a je považována za jeden z nejvlivnějších 

podnikatelských nápadů za posledních 75 let, je používána nejen v soukromém, 

ale i ve veřejném sektoru. Koncepce metody napomáhá organizacím dosáhnout 

stanovených cílů a přiblížit se ke stanovené vizi. Metoda BSC může přispět 

k efektivitě využívání veřejných financí nejen na úrovni obcí a krajů, 

ale take celého veřejného sektoru. Díky stanovení měřítek a jejich cílových 

hodnot se tak veřejná správa může stát přehlednější a její výkonnost konkrétně 

vyhodnotitelnou. 

Cílem článku bylo pro konkrétní organizaci veřejného sektoru – město Jemnice 

navrhnout cíle a měřítka jednotlivých perspektiv dle metody BSC. 

Pro jednotlivé cíle byly vytvářeny i doporučující záměry (akce) k jejich 

dosažení. 
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VNÍMÁNÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

PERCEPTION OF REAL ESTATE TAX IN THE CZECH 

REPUBLIC 

 

Šárka Sobotovičová, Jana Janoušková 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá zdaněním nemovitých věcí v České republice. 

Východiskem byla kritická literární rešerše relevantních zdrojů a následně byl 

uskutečněn výzkum formou dotazníkového šetření. Pro zpracování bylo využito 

839 dotazníků. Na základě primárního výzkumu bylo ověřováno u poplatníků 

daně z nemovitých věcí vnímání této lokální daně. Dotazníkové šetření bylo 

vyhodnoceno pomocí neparametrického testu Kruskal-Wallis v programu 

SPSS. Na základě empirického šetření bylo zjištěno, že průměrná výše daně 

byla nejvyšší u respondentů, kteří vnímali daňové zatížení jako vysoké. Bylo 

zjištěno, že většina těchto respondentů také ví, jak byly vybrané prostředky 

využity a jaké konkrétní projekty byly v obci realizovány. 

 

Klíčová slova: Daň z nemovitých věcí, vnímání daňového zatížení, daňové 

výnosy.  

 

Abstract: The paper deals with immovable property taxation in the Czech 

Republic. After a critical literature search of relevant sources, the research was 

carried out via survey. 839 questionnaires were included into processing.  

Primary research assesses how taxpayers of immovable property taxes 

perceive this local tax. The survey data were evaluated using Kruskal-Wallis 

non-parametric test in SPSS Statistics. Based on the empirical survey it was 

found, that an average tax amount was the highest for those respondents who 

perceived tax burden as high. Most of the respondents also knew how the 

collected funds were used and which concrete projects were implemented in the 

municipality. 

 

Keywords: Immovable property tax, perception of tax burden, tax revenues  

 

JEL klasifikace: H70, H71 
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1 ÚVOD 

Daň z nemovitých věcí není v rámci EU harmonizována, proto se liší přístupy 

jednotlivých členských států ke zdanění. Velké rozdíly existují zejména 

v postavení daně z nemovitých věcí v daňových mixech jednotlivých států. 

Odlišnosti lze nalézt jak v pravomocích obcí při stanovení daně z nemovitých 

věcí tak také mezi subjekty, které správu daně vykonávají. V konečném 

důsledku by však výše daně z nemovitých věcí, ať již je stanovována centrální 

nebo lokální autoritou, měla odrážet ekonomický stav lokality i ekonomickou 

situaci obyvatel. Nižší ekonomická výkonnost by současně s nižší mírou 

zdanění nemovitých věcí mohla vytvářet příznivější podnikatelské prostředí. 

Proto je důležité, aby místní samosprávy měly k dispozici účinný nástroj 

na formování ekonomického prostředí v rámci svého regionu. Takto mohou 

také vytvářet konkurenční prostředí vůči jiným regionům. 

Příjmy z daní z nemovitých věcí nejsou pro veřejné rozpočty většinou 

významné, ale období nepříznivé hospodářské situace nutí vlády zamýšlet 

se i nad tímto zdrojem příjmů a jsou pak zvažovány případné změny vedoucí 

k posílení jejich výnosů. Polarita názorů v jednotlivých členských státech 

EU vede k zajímavému srovnání a řešení, které zachycuje silné stránky různých 

přístupů k daním z nemovitých věcí (UN-HABITAT, 2013). 

V rámci zdanění nemovitých věcí je tak možno sledovat více rozdílných 

přístupů i empirických studií. Oceňování nemovitostí pro účely stanovení 

základu daně z nemovitých věcí je často diskutovaným tématem (Horne 

a Felsenstein, 2010 či Presbitero a kol., 2014) a Česká republika je kritizována 

za svůj jednotkový přístup ve stanovení základu daně a nedostatečnou 

provázanost na reálnou hodnotu nemovitostí (OECD 2010; 2011; EK, 2015). 

Rovněž je České republice doporučováno zvýšení efektivních daňových sazeb 

u daně z nemovitých věcí, aby stoupl podíl příjmů, které mají obce pod přímou 

kontrolou (OECD 2016). Možnostmi využití zdanění nemovitostí v souvislosti 

s potenciálním zvýšením příjmů pro obecní rozpočty se zabývali Coombs a kol. 

(2012). Jak uvádí Bird (2011), obecní příjmy by měly naplňovat potřeby 

obyvatel a politická reprezentace by měla nést odpovědnost za racionální 

rozhodnutí. Daň z nemovitých věcí má určité opodstatnění, umožňuje 

skutečnou participaci občanů na projektech obce a poskytuje zajímavý nástroj 

ke zvýšení finanční samostatnosti. Je tak naplňován princip prospěchu (Keith, 

McCluskey, 2004, Mrkývka, 2003) a princip subsidiarity, kdy se rozhodování 

a zodpovědnost ve veřejných záležitostech odehrává na nejnižším stupni 

veřejné správy, která je nejblíže občanům. 



ACTA STING 

48 

2 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice výběr daně z nemovitých věcí zajišťují finanční úřady, 

nicméně výnos této daně je převáděn do rozpočtu té obce, na jejímž území 

se nemovité věci nacházejí. Sazby daně jsou stanoveny zákonem a jejich výše 

je pro všechny obce stejná. Obec má velmi malou pravomoc rozhodnout 

také o osvobození od daně, jelikož to je také upraveno zákonem. O osvobození 

od daně může obec rozhodnout plošně u zemědělských pozemků, avšak tato 

možnost není obcemi moc využívána. Zejména v malých obcích představuje 

daň ze zemědělských pozemků významný podíl na výnosech daně 

z nemovitých věcí, a proto obce nechtějí přijít o výnosy z těchto pozemků 

(Janoušková a Sobotovičová, 2019). Stavby ve vlastnictví státu a krajů jsou 

od daně ze staveb zcela osvobozeny. Obce, na jejichž území se nacházejí stavby 

ve vlastnictví státu či krajů, jsou tím v zájmu úspor výdajů státních a krajských 

rozpočtů kráceny na svých daňových příjmech.  

Obec může ovlivňovat výši výnosů daně z nemovitých věcí zejména 

prostřednictvím koeficientů, které stanoví obecně závaznou vyhláškou. Jedná 

se o korekční koeficient podle počtu obyvatel, obecní a místní koeficient. 

Nejvýznamnější je z tohoto hlediska koeficient místní, který může být stanoven 

ve výši dvě, tři, čtyři a pět. Tímto koeficientem se násobí celá vypočtená daňová 

povinnost, s výjimkou zemědělských pozemků. Koeficient se však vztahuje 

na území celé obce a není možno jej stanovit pouze pro určitou část obce. 

Obcemi je kritizována také samotná výše koeficientů, kterou není možno 

stanovit například s přesností na desetinná čísla. Jak uvádí Janoušková 

a Sobotovičová (2016a) obec může místní koeficient použít nejen 

k dlouhodobému nastavení výnosu daně, ale také dočasně na jedno či více 

zdaňovacích období v případech, kdy potřebuje jednorázové zdroje 

na financování potřebné investice v obci. Jak je vidět z grafu č. 1 v České 

republice se podíl výnosů daně z nemovitých věcí pohybuje hodně 

pod průměrem zemí EU. 
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Obrázek 1: Podíl výnosů daně z nemovitých věcí na celkových daňových výnosech  

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-

taxation_en) 

Výnosy daně z nemovitých věcí mají v ČR rostoucí tendenci, jedinou výjimkou 

je rok 2011. V absolutním vyjádření se výnosy v ČR zvýšily v roce 2017 o 6 

223 mil Kč oproti roku 2001, což představuje nárůst o 137 %. Průměrný 

koeficient růstu je 1,06 s výraznými rozdíly v letech 2009 a 2010, kdy došlo 

k významným legislativním změnám. Od roku 2009 byla rozšířena pravomoc 

obcí z hlediska stanovení konstrukčních prvků daně z nemovitých věcí, 

jelikož byla zavedena možnost stanovit místní koeficient. V roce 2010 došlo 

ke změně v rámci zákonného rámce, která souvisela se zdvojnásobením většiny 

sazeb daně, a vztahovala se tak na celé území státu.  
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Tabulka 1: Daňové výnosy daně z nemovitých věcí v ČR v letech 2001 až 2017  

Rok Roční daňový výnos (v mil. Kč) Koeficient růstu 
2001 4 535  
2002 4 576 1,01 

2003 4 841 1,06 

2004 4 948 1,02 

2005 4 987 1,01 

2006 5 016 1,01 

2007 5 123 1,02 

2008 5 183 1,01 

2009 6 360 1,23 

2010 8 746 1,38 

2011 8 480 0,97 

2012 9 540 1,13 

2013 9 848 1,03 

2014 9 909 1,01 

2015 10 313 1,04 

2016 10 582 1,03 

2017 10 758 1,02 

Zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html?id=110/1546297200 

Česká republika patří mezi země s nejnižším výnosem daně z nemovitých věcí 

na obyvatele (viz obrázek 2). Obdobně je na tom Chorvatsko a Bulharsko. Mezi 

státy s nejvyšším výnosem daně z nemovitých věcí na obyvatele patří Francie, 

Velká Britanie a Dánsko. Jedná se současně o státy s vyšším podílem daně 

z nemovitých věcí na celkových daňových výnosech (Velká Británie má 

nejvyšší, Francie druhý nejvyšší a Dánsko čtvrtý nejvyšší podíl daně 

z nemovitých věcí na obyvatele). Z výše uvedeného lze vyvodit, že pokud je 

vyšší výnos daně z nemovitých věcí na obyvatele, je také významnější 

postavení daně z nemovitých věcí v daňovém mixu. 
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Obrázek 2: Podíl daně z nemovitých věcí na celkových daňových výnosech (%) 

a daň na obyvatele v EU (EUR)  

 

Zdroj: Evropská komise (2018). Eurostat (2018). Vlastní zpracování 

Zdvojnásobení zákonných sazeb a možnost zavedení zejména místního 

koeficientu směřovalo v České republice ke zvýšení daně z nemovitých věcí 

a tím ke zvýšení obecních příjmů. Důležitá je i odpovídající daňová správa 

a dostatečné množství informací pro příjemce daně, tedy obce, a to zejména 

o platební kázni poplatníků a výši nedoplatků. Finanční úřady poskytují obcím 

pouze kumulované údaje o celkových výnosech a celkovém stavu nedoplatků, 

to znamená, že obce nedisponují údaji o jednotlivých poplatnících ani neznají 

konkrétní údaje o jednotlivých platbách či nedoplatcích. 

3 CÍL, METODY, DISKUSE 

Cílem výzkumu je zjistit, jaké je vnímání daňového zatížení poplatníky daně 

z nemovitých věcí v České republice. Jejich postoj byl zjišťován primárním 
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Hypotézy byly ověřovány pomocí Kruskal-Wallis testu, který posuzuje shodu 

mediánů hodnot vysvětlované proměnné. Testová statistika byla vypočtena 
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Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina respondentů vnímá 

daňové zatížení jako přiměřené (obr. 3). Lze konstatovat, že výsledky výzkumu 

nepotvrdily původní ekonomický předpoklad, že daň z nemovitých věcí je 

jednou z nejméně oblíbených daní. Naopak výsledek koresponduje 

se skutečností, že ČR patří v rámci EU k zemím s nejnižšími výnosy daně 

z nemovitých věcí. V této souvislosti je zajímavé, že procento respondentů, 

kteří vnímají daňové zatížení jako vysoké se (až na jednu výjimku) zvyšovalo 

s růstem velikosti obce. Tento jev může mít vysvětlení v tom, že občané 

v menších obcích jsou lépe informováni o potřebnosti výnosů daně 

z nemovitých věcí a jejich využití. 

Obrázek 3: Vnímání daňového zatížení v ČR 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro ověření, zda vnímání daňového zatížení souvisí s výší daně z nemovitých 

věcí, byl použit Kruskal-Wallis test a byla stanovena hypotéza H0: Vnímání 

daňového zatížení nezávisí na výši daně z nemovitých věcí, která je placena 

jednotlivými respondenty. 

Tabulka 2: Kruskal-Wallis testové Statistikya,b 

 Výše daně 

Chi-Square 52,683 

df 2 

Asymp. Sig. ,000 

Zdroj: a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Vnímání daňového zatížení 

Nulovou hypotézu zamítáme a můžeme konstatovat, že byla potvrzena 

závislost mezi vnímáním daňového zatížení a výší daně, která je placena 

respondenty. Ačkoliv je daň z nemovitých věcí v ČR ve srovnání s průměrem 

zemí EU nízká, pro některé poplatníky může představovat významnou částku 

vzhledem k jejich příjmům. Týká se to zejména občanů, kteří zejména v obcích 

vlastní více nemovitých věcí, avšak jejich příjem je nízký. Také jednotkový 

36,2 60,5 3,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ČR

vysoké přiměřené nízké



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

53 

způsob zdanění způsobuje, že poplatníci platí stejnou výši daně za nemovitost 

o stejné velikosti bez ohledu na její tržní hodnotu.  

Při srovnání výše daně a daňového zatížení byly zjištěny zajímavé skutečnosti 

a rozdílné názory respondentů, které vždy nereflektovaly skutečnou výši 

placené daně. Průměrná výše daně byla sice nejvyšší u respondentů, 

kteří vnímali daňové zatížení jako vysoké. Na druhé straně ale byla průměrná 

výše daně u respondentů, kteří vnímali daňové zatížení jako nízké, vyšší 

než u skupiny, která označila daňové zatížení za přiměřené. Zde se nabízí 

prostor pro další porovnání z hlediska příjmů domácností. 

4 ZÁVĚR 

Daň z nemovitých věcí bývá označována jako nejméně oblíbená daň.  

Poplatníci nevidí důvod pro zdanění majetku, který pořídili z příjmu, 

který již byl zdaněn. Daň z nemovitých věcí je potom považována 

za několikeré zdanění příjmů. K pochopení opodstatněnosti této daně mnohdy 

nepřispívá ani skutečnost, že poplatníci mohou vidět využití výnosů této daně 

v dané obci. Na základě výsledků výzkumu se však nepotvrdilo, že daňové 

břemeno u této daně je respondenty v ČR vnímáno jako vysoké. Výsledek 

výzkumu naopak koresponduje se skutečností, že ČR patří v rámci EU k zemím 

s nejnižšími výnosy daně z nemovitých věcí. 

Nicméně, politická reprezentace se často zdráhá v souvislosti s potenciálním 

množstvím volebních hlasů tyto daně zvyšovat. Nejsilnější nástroj ke zvýšení 

obecních příjmů prostřednictvím daně z nemovitých věcí - místní koeficient - 

není obcemi ve větší míře využíván. V České republice je celkem 6 258 obcí 

a v roce 2019 využilo zavedení místního koeficientu pouze 9,7 % obcí. 

Rovněž i vzhledem k poměrně dobrému hospodaření obcí v posledních letech 

jejich zastupitelé nevidí příliš důvodů, proč by měli do současné úpravy 

zdanění nemovitých věcí na svém území nějak zasahovat či ji nějak výrazně 

měnit.  

Avšak zejména v menších obcích může daň z nemovitých věcí tvořit 

významnou část obecního rozpočtu. Jak vyplynulo z primárního výzkumu 

(Janoušková, Sobotovičová, 2016b) vyšší daňové zatížení nemusí být 

poplatníky vnímáno negativně, když je zajištěna transparentnost použití daných 

výnosů. Je tak naplňován princip subsidiarity, kdy se rozhodování 

a zodpovědnost ve veřejných záležitostech odehrává na nejnižším stupni 

veřejné správy, která je nejblíže občanům. Proto by také obce měly mít vyšší 
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možnost ovlivnit výši daně z nemovitých věcí, která by měla zohledňovat 

rozdílné cenové úrovně jednotlivých lokalit. 

Problematika fiskálních vztahů je v České republice diskutována 

již od devadesátých let minulého století. I když došlo k posílení nástrojů 

umožňujících zvýšit výnosy daně z nemovitých věcí, výnos této daně je stále 

výrazně pod průměrem EU. Stále je otázkou diskuzí hodnotový přístup 

stanovení základu daně správa této daně a otázka přerozdělování sdílených 

daní.  
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VÝVOJ PODMÍNEK PRO VYDÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍHO 

PŘÍKAZU V JUDIKATUŘE SPRÁVNÍCH SOUDŮ 

DEVELOPMENT OF CONDITIONS FOR ISSUING 

A FREEZING ORDER IN THE CASE LAW 

OF ADMINISTRATIVE COURTS 

 

Ivo Kráčmar 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá vývojem podmínek pro vydání zajišťovacího 

příkazu v judikatuře správních soudů. Analyzuje závěry vybraných judikátu 

především Nejvyššího správního soudu, které tyto podmínky formovaly, 

a následně analyzuje judikaturu recentní, u kterých je patrný odklon 

od některých z dříve přijatých názorů. V souvislosti s tímto odklonem 

pak příspěvek pojednává o dopadech do praxe správce daně a to zejména 

v souvislosti s hodnocením podmínek pro vydání zajišťovacích příkazů 

u zavedených obchodních společností. 

 

Klíčová slova: zajišťovací příkaz, podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu, 

zajištění daně, odůvodněná obava, daňový řád, daňový podvod . 

 

Abstract: The paper deals with the development of conditions for issuing 

a hedge command in the judgements of administrative courts. It analyzes the 

conclusions of selected judgments, especially the Supreme Administrative 

Court of the Czech Republic, which formed these conditions. The paper 

subsequently analyzes recent judgements, which shows a diversion from some 

of the previously accepted opinions. In connection with this diversion, the paper 

deals with the impact on the practice of the tax offices, especially in connection 

with the assessment of conditions for issuing hedge commands against 

established companies. 

 

Keywords: Hedge Command, Conditions for issuing a Hedge Command, 

Security of Tax Payment, Justified Concern, Tax Code, Tax Fraud. 

 

JEL klasifikace: H24, H55  
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1 ÚVOD 

Zajišťovací příkaz. Není tématu, které by bylo v posledních letech v souvislosti 

s Finanční správou ČR zejména v médiích, ale i odborných kruzích, častěji 

skloňováno. Jen namátkou z některých bulvárních titulků: „Zajišťovací příkaz: 

Nástroj efektivního výběru daní, nebo zbraň hromadného ničení?1, Daňoví 

jakobíni. Nelíbí se vám zajišťovací příkazy? A co nucený správce?2, Česko 

je uprostřed daňového džihádu. Zajišťovací příkazy ničí fungující firmy3. 

Jak vyplývá z těchto titulků, Finanční správa se v souvislosti s vydáváním 

zajišťovacích příkazů stala častým terčem kritiky, čemuž napomohla i řada 

zrušujících rozsudků správních soudů. V mém příspěvku bych se chtěl zaměřit 

na analýzu vybraných judikátů za účelem porovnání, jak se v posledních letech 

posunulo hodnocení naplnění podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu.   

2 HLAVNÍ TEXT 

2.1 Formování základních podmínek pro vydání zajišťovacího 

příkazu 

Zajišťovací příkaz je právně zakotven v § 167 až 169 zák. č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) s tím, 

že podmínky pro jeho vydání nalezneme  v  § 167 odst. 1: “Je-li odůvodněná 

obava, že daň, u které dosud neuplynul den splatnosti, nebo daň, která nebyla 

dosud stanovena, bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo že v této 

době bude vybrání daně spojeno se značnými obtížemi, může správce daně 

vydat zajišťovací příkaz.“ Zajišťovací příkaz také bývá zpravidla vydáván 

ve spojení s § 103 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “zákon o dani z přidané hodnoty”): „Hrozí-li 

nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem 

jeho vydání. Správce daně současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní 

pokus vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání zajišťovacího 

příkazu a sepíše o tom úřední záznam.“ Jak z textu těchto ustanovení vyplývá, 

jsou v něm užity neurčité právní pojmy a tak ke zpřesnění podmínek pro vydání 

zajišťovacího příkazu docházelo a dochází až na základě správní praxe správce 

daně a rozhodovací praxe soudů.  

                                                           
1 Dostupné z https://www.penize.cz/dane/316377-zajistovaci-prikaz-nastroj-efektivniho-

vyberu-dani-nebo-zbran-hromadneho-niceni 
2 Dostupné z https://www.euro.cz/blogy/radeni-danovych-jakobinu-1390148 
3 Dostupné z https://www.reflex.cz/clanek/komentare/79422/cesko-je-uprostred-danoveho-

dzihadu-zajistovaci-prikazy-nici-fungujici-firmy.html 
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Jedním ze stěžejních judikátů, který upřesnil podmínky pro vydání 

zajišťovacích příkazů a který měl významný dopad na správní praxi správce 

daně i rozhodovací praxi soudů je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

07.01.2016, čj. 4 Afs 22/2015-104. Z něj bych uvedl dvě nejzásadnější pasáže: 

„Lze tedy učinit mezitímní závěr, že správce daně může vydat zajišťovací příkaz 

na daň dosud nestanovenou pouze tehdy, existují-li objektivní skutečnosti, 

které zakládají odůvodněnou obavu (tj. přiměřenou pravděpodobnost), že (i) 

daň bude v budoucnu v určité výši stanovena a zároveň že (ii) v době její 

vymahatelnosti bude tato daň nedobytná nebo bude její vybrání spojeno 

se značnými obtížemi. Tyto skutečnosti musí být uvedeny v odůvodnění 

rozhodnutí správních orgánů.“. K těmto dvěma náležitostem odůvodnění 

zajišťovacího příkazu pak Nejvyšší správní soud vyslovuje další stěžejní závěr: 

„Nejvyšší správní soud uvádí, že lze rovněž souhlasit s tím, že odůvodněnou 

obavu (tj. přiměřenou pravděpodobnost) lze vyhodnocovat jak jednotlivě 

ve vztahu k oběma výše uvedeným prvkům (stanovení daně a její budoucí 

dobytnost), tak i celkově. Pokud bude možno odůvodněnou obavu ve vztahu 

k jednomu či druhému prvku s jistotou vyloučit, pak zpravidla nebude možné 

zajišťovací příkaz vydat. Pokud ovšem bude dána určitá míra obavy ve vztahu 

k oběma prvkům, je možné např. nižší pravděpodobnost (slabší důvody) 

ve vztahu k budoucímu stanovení daně kompenzovat jasnými okolnostmi 

(silnými důvody) svědčícími o tom, že daňový subjekt se zbavuje majetku, 

který by mohl sloužit k uspokojení daňového nedoplatku, a naopak.“ 

Tento zásadní judikát Nejvyššího správního soud tak jasně stanovil dvě nutné 

podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu, a to přiměřenou pravděpodobnost, 

že daň bude v budoucnu v určité výši stanovena a že tato daň bude v době své 

vymahatelnosti nedobytná, či její vybrání bude spojeno se značnými obtížemi. 

Zároveň se vyjádřil k míře, v jaké musí být tyto dvě složky důvodných obav 

správce daně v odůvodnění zajišťovacího příkazu obsaženy. Odůvodněná 

obava zde musí být dána ve vztahu k oběma podmínkám, nicméně je možno 

tyto vzájemně vyvažovat a kompenzovat silné důvody u podmínky jedné 

slabšími důvody u podmínky druhé.  

Podmínky pro vydání zajišťovacího příkazu pak byly rozvedeny a zpřesněny 

v řadě judikátů, z nichž bych zmínil zejména rozsudek Nejvyššího správního 

soudu ze dne 16. 04. 2014, čj. 1 As 27/2014-31, ze kterého vyplývá, že vydání 

zajišťovacího příkazu nelze spojovat výhradně se situací, kdy daňovému 

subjektu hrozí insolvence, kdy se daňový subjekt zbavuje majetku nebo kdy 

účelově činí kroky, které by podstatně ztížily nebo zmařily budoucí výběr daně. 

Zároveň zde Nejvyšší správní soud uzavírá, že zajišťovací příkaz lze vydat 
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i v případech, kdy ucelený a logický okruh indicií nižší intenzity (než shora 

uvedená hrozba insolvence či zbavování se majetku), svědčí o nedobré 

ekonomické situaci daňového subjektu, která s ohledem na výši dosud 

nestanovené (či nesplatné) daně vyvolá odůvodněnou obavu o schopnosti 

daňového subjektu tuto daň v době její vymahatelnosti uhradit.  

Dále bylo judikováno, že zdrojem odůvodněné obavy o budoucí dobytnost daně 

může být např. existence zástavních práv na nemovitém majetku daňového 

subjektu, nízké zůstatky na bankovních účtech, chování daňového subjektu 

v minulosti, jeho aktuální majetková situace, čerpání kontokorentu, opakované 

nárokování správcem daně zpochybněných nadměrných odpočtů, nebo např. 

podezření ze zapojení daňového subjektu do podvodu na dani.4 Mezi silné 

důvody na straně dobytnosti jsou pak judikaturou řazeny zejména hrozba 

insolvence, vyvádění majetku, útlum a ukončování podnikatelské činnosti. Jako 

nejzávažnější důvod pak je spatřována účast daňového subjektu na daňovém 

podvodu, kdy bylo judikováno, že již samotná účast na podvodném řetězci 

může vedle pravděpodobnosti stanovení daně založit také odůvodněnou obavu 

o její dobytnost.5 

Jedná se toliko o demonstrativní výčet, kdy z povahy věci taxativní výčet těchto 

zdrojů odůvodněných obav není možný, neboť není možno postihnout všechny 

možné situace, které mohou v praxi nastat. Zároveň bude vždy záležet 

na okolnostech konkrétního případu a individuálním posouzení, zda konkrétní 

skutečnost tuto obavu zakládá, či nikoliv Například se nedá tvrdit, že by vždy 

změna jednatele byla zdrojem odůvodněné obavy o budoucí dobytnost daně, 

ale v případě, kdy tento figuroval či figuruje v obchodních společnostech 

v insolvenci, likvidaci apod., již se z tohoto pohledu bude jednat o relevantní 

skutečnost.  

V textu shora jsem se snažil shrnout nejzásadnější závěry z judikatury 

Nejvyššího správního soudu a zachytit to, jak formovala základní prostor 

pro aplikační praxi správce daně. Zásadní pro další text je zejména skutečnost 

vyvažování slabších důvodů ve vztahu k budoucí dobytnosti daně silnějšími 

důvody na straně k budoucímu stanovení daně a také vnímání účasti daňových 

                                                           
4 Viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 11.06.2014, čj. 10 Afs 18/2015 – 48, ze dne 

17.09.2015, čj. 62 Af 75/2014-230 a ze dne 31.03.2016, čj. 7 Afs 4/2016-74. 
5 Viz například rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17.09.2015, čj. 62 Af 75/2014 – 230, 

a rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 06.04.2016, č. j. 6 Afs 3/2016 – 45, a ze dne 

06.06.2016, č. j. 6 Afs 255/2015 – 45. 
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subjektů na daňovém podvodu jako skutečnost, která zakládá odůvodněnou 

obavu nejen ve vztahu ke stanovení daně, ale i její budoucí dobytnosti.     

2.2 Odklon od některých aspektů podmínek pro vydání 

zajišťovacího příkazu 

Jedním z případů, u kterého můžeme spatřovat odklon od dosavadní shora 

uvedené praxe vyvažování slabších a silnějších důvodů pro vydání 

zajišťovacího příkazu je rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

07.08.2018, čj. 6 Afs 364/2017 – 54. Přestože zde soud shledal silnější důvody 

na straně budoucího stanovení daně, nespokojil se se slabšími důvody stran 

obav o její dobytnost. „Skutečnost, že se jedná o „silnější důvody“ (byť zde 

zatím dle závěrů finančních orgánů nejde o zapojení do daňového podvodu, 

který by zakládal nejintenzivnější důvod při posuzování pravděpodobnosti 

budoucího stanovení daně ve vztahu k možnosti vydání zajišťovacího příkazu) 

dokládající přiměřenou pravděpodobnost budoucího stanovení daně však ještě 

bez dalšího neznamená, že bylo v projednávané věci nutné zajišťovací příkaz 

vydat.“ A dále: „Zajišťovací příkaz totiž zásadně nemá sloužit k ekonomické 

likvidaci daňového subjektu a odčerpání všech jeho disponibilních zdrojů, 

ledaže by se jednalo o případ, kdy by se jednalo o podezření z účasti 

na daňovém podvodu nebo kdy by byly doloženy indicie o vyvádění majetku 

či jiných krocích dokládajících, že následná exekuce bude neproveditelná 

nebo uskutečnitelná za vynaložení mimořádného úsilí.“ 

I přes silnější důvody na straně budoucího stanovení daně tak soudu nestačily 

slabší podmínky na straně obavy o budoucí dobytnost daně, které byly tvořeny 

například vysokou likviditou majetku daňového subjektu, neplněním 

si některých povinností (nezveřejňování účetních závěrek), nebo pasiva 

převyšující aktiva. Z odůvodnění předmětného rozhodnutí pak vyplývá, 

že zajišťovací příkaz by obstál pouze v případě, když by na straně budoucího 

stanovení daně bylo podezření ze zapojení se do daňového podvodu, případně 

na straně obav o budoucí dobytnost i přes silnější důvody pro budoucí stanovení 

daně rovněž silný důvod, a to indicie o vyvádění majetku či jiných krocích 

daňového subjektu dokládajících neproveditelnost exekuce nebo uskutečnění 

pouze za mimořádného úsilí.    

Dalším významným judikátem v oblasti zajišťovacích příkazů je rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 09. 2018, čj. 5 Afs 321/2017 – 29. 

V tomto případě byla oproti předchozímu rozhodnutí na straně budoucího 

stanovení daně obsažena podmínka nejsilnější možná, a to účast na daňovém 

podvodu. Zároveň Nejvyšší správní soud v tomto judikátu i sám uvádí, 
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že „i pouhá indicie o možné účasti v obchodním řetězci (nikoli až prokázané 

vědomé zapojení) zatíženém podvodem na DPH, může založit odůvodněnost 

vydání zajišťovacího příkazu;“. I přes tuto skutečnost však Nejvyšší správní 

soud postrádal v úvahách jak správce daně, tak i Krajského soudu v Ostravě, 

který žalobu proti zajišťovacím příkazům zamítl, přesvědčivé a dostatečně silné 

důvody na straně obav o budoucí dobytnost daně. Konečně neshledal 

ani důvody pro vydání zajišťovacího příkazu ve spojení s § 103 zákona o dani 

z přidané hodnoty, tedy že byly zajišťovací příkazy vykonatelné okamžikem 

vydání. K tomu mimo jiné uvádí: Samotný zájem státu na „okamžité úhradě 

daně“, jak uvádí správce daně, bez toho, aniž by zde existovaly dostatečně silné 

důvody svědčící tomu, že daň nebude zaplacena vůbec (např. daňový subjekt 

ukončil podnikání či jej utlumuje, přesunuje sídlo společnosti do zahraničí 

či na jinou zpravidla nekontaktní adresu, mění svoji organizační strukturu, 

vyvádí různými transakcemi majetek ze společnosti, zakládá za tím účelem 

jinou společnost, apod.), nemůže odůvodnit vydání zajišťovacího příkazu 

s okamžitou vykonatelností (tedy bezprostředně s vydáním zajišťovacího 

příkazu následuje exekuce), aniž by daňový subjekt měl jakoukoli šanci 

dobrovolně daň uhradit”. 

Nejvyšší správní soud tedy požaduje při vydání zajišťovacího příkazu 

ve spojení s § 103 zákona o dani z přidané hodnoty dostatečně silné důvody 

stran budoucí nedobytnosti daně i přes skutečnost, že zde existovalo podezření 

ze zapojení do daňového podvodu. Při svém rozhodování zejména zohledňoval, 

že se jedná o dlouhodobý, nikoli zanedbatelný zavedený subjekt, který vlastní 

majetek v řádu milionů Kč, má stabilní strukturu, desítky zaměstnanců, 

se správcem daně spolupracuje a rozmnožuje majetek. S ohledem na tyto 

skutečnosti vyhodnotil Nejvyšší správní soud postup správce daně jako příliš 

razantní, a to i přestože výše budoucí daňové povinnosti nebyla vzhledem 

k majetku daňového subjektu marginální.  Nebylo totiž vyloučeno, že by tuto 

povinnost daňový subjekt nebyl schopen uhradit postupně, a to i například 

za pomoci úvěru.  

Obdobně Nejvyšší správní soud uzavírá i v rozsudku ze dne 17.10.2018, čj. 6 

Afs 373/2017 – 38, kdy byla odůvodněná obava správce daně primárně 

založena na s vysokou pravděpodobností vědomé účasti daňového subjektu 

v podvodném řetězci. Ostatně, jak i Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka 

v Liberci, v dovoláním napadeném rozhodnutí uvedl, „Již samotná účast 

daňového subjektu v podvodném řetězci tedy může založit budoucí doměření 

DPH a odůvodnit současně obavu správce daně ve vztahu k dobytnosti dosud 

nestanovené daně….Zásadně je třeba odmítnout argumentaci žalobkyně, 
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že k naplnění podmínek dle § 167 odst. 1 daňového řádu nemohlo v jejím 

případu dojít již proto, že nebyly orgány finanční správy prokázány účelové 

kroky k vyvedení konkrétního majetku ze společnosti či snaha ukončit 

podnikatelskou činnost. Jak již zaznělo v obecné rovině, vydání zajišťovacího 

příkazu nelze spojovat pouze se situací, kdy se daňový subjekt zbavuje majetku 

nebo kdy aktivně činí jiné kroky, které by ztížily nebo zmařily budoucí výběr 

daně (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. dubna 2014 č. j. 1 

As 27/2014 – 31, č. 3049/2014 Sb. NSS, bod 20, či ze dne 30. 11. 2016, č. j. 2 

Afs 213/2016).” 

Co se týče obav o budoucí dobytnost daně, správce daně tuto skutečnost 

podpořil zejména manipulací s údaji v účetních závěrkách, které naznačovaly 

faktickou předluženost daňového subjektu, horší dobytnost aktiv, které byly 

zatíženy zástavními právy a podpůrně také změnu sídla daňového subjektu 

z vlastních do pronajatých prostor. Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku 

odkázal na shora uvedený rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5 Afs 

321/2017 – 29 a uvádí, že závěr o nedobytnosti daně nelze bez dalšího 

odůvodnit skutečnostmi zakládajícími předpoklad stanovení daně. Nejvyšší 

správní soud neshledal, že by v tomto případě byla v požadované intenzitě 

přítomna obava o budoucí dobytnost daně. Ve prospěch daňového subjektu 

zejména uvedl, že daňový subjekt dlouhodobě podniká v daném oboru, 

má téměř 200 zaměstnanců, dosahuje měsíčních obratů v řádech desítek 

milionů Kč, je kontaktní, má stabilní a transparentní vlastnickou strukturu, 

nepodniká kroky k vyvádění majetku a není známo, že by měl problémy 

se solventností. 

Na základě shora uvedeného lze tedy shrnout, že došlo k odklonu od judikatury 

uvedené v předchozí části textu a účast na daňovém podvodu již bez dalšího 

nepostačí k naplnění podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu. Správce daně 

musí i v těchto případech dostatečně přesvědčivě uvést i okolnosti zakládající 

odůvodněnou obavu o budoucí dobytnost daně. Zároveň je nutno dodat, 

že u zavedených obchodních společností se stabilní strukturou i přes zapojení 

do podvodného řetězce nepostačí zpravidla slabší obavy na straně o budoucí 

dobytnost daně, ale měla by zde být zastoupena některá ze silných, jako je 

vyvádění majetku společnosti, hrozba insolvence či útlum podnikatelské 

činnosti.  

aspi://module='JUD'&link='JUD339150CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='JUD'&link='JUD339150CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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3 ZÁVĚR 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, došlo na straně skutečností, které mohou být 

zdrojem důvodných obav pro vydání zajišťovacího příkazu k významnému 

posunu, co se posouzení naplnění těchto podmínek týče. Tato skutečnost spolu 

s dlouhou dobou, než se zajišťovacím příkazům dostane přezkumu ve správním 

soudnictví, způsobila, že posouzení naplnění zákonných podmínek pro vydání 

zajišťovacích příkazů je hodnoceno za odlišných a zpřísněných podmínek, 

než za kterých byla vydávána. Tato změna náhledu na naplnění podmínek 

pro vydání zajišťovacího příkazu se pak nejvýznamněji projevuje 

u tzv. „zavedených obchodních společností“ a vede tak ve svém důsledku 

k výsledku, že správce daně většinu soudních sporů v těchto případech 

prohrává.  

Nejvýznamnějším dopadem do praxe správce daně je pak z pohledu hodnocení 

podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu změna, že u těchto zavedených 

společností již nepostačí vyvažování silné podmínky podmínkou slabší 

a v podstatě byl v těchto případech mimo jiné opuštěn soudy dříve vyslovený 

názor, že vydání zajišťovacího příkazu nelze spojovat výhradně se situací, kdy 

daňovému subjektu hrozí insolvence, zbavuje se majetku, nebo kdy účelově 

činí kroky, které by podstatně ztížily nebo zmařily budoucí výběr daně. 

Jak vyplývá se shora uvedené judikatury, jsou tyto okolnosti naopak v zásadě 

vyžadovány. Tato skutečnost pak výrazně omezuje možnost u těchto 

společností zajišťovací příkaz účinně vydat, neboť v případě přítomnosti těchto 

okolností již bude dobytnost daně i v okamžiku vydání zajišťovacího příkazu 

podstatně ztížená, pokud bude dobytná vůbec. 

Zároveň lze očekávat, že bude důsledněji zvažováno, zda vydávat zajišťovací 

příkaz ve spojení s § 103 zákona o dani z přidané hodnoty, který je vykonatelný 

jeho vydáním, nebo bez užití tohoto ustanovení a bez nebezpečí z prodlení, kdy 

je ponechána lhůta tří pracovních dnů od doručení zajišťovacího příkazu 

pro složení požadované jistoty. Takový postup pak ponechá určitý prostor 

pro jednání správce daně a daňového subjektu o způsobu úhrady požadované 

jistoty s důrazem na méně invazivní prostředky, než je daňová exekuce. Nabízí 

se samozřejmě především zřízení zástavního práva, případně například ručení 

majetkem 3. osob či rozložení úhrady do splátek. Dosáhne 

se tak jak zabezpečení úhrady daně, tak minimalizace zásahu 

do provozuschopnosti daňového subjektu. S ohledem na tyto okolnosti, 

kdy nedojde k tak masivnímu zásahu do podnikání daňového subjektu, 

jako v případě okamžité exekuce za použití postupu podle § 103 zákona o dani 
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z přidané hodnoty, se domnívám, že by i na naplnění podmínek pro vydání 

zajišťovacího příkazu mělo být po stránce obav o dobytnost nahlíženo 

o něco mírněji, než ve shora uvedených případech.  
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NÁKLADY NA VÝBĚR DANÍ V ČR 

TAX COLLECTION COSTS IN THE CZECH REPUBLIC 

 

Yvona Legierská 

 

Abstrakt: Obsahem příspěvku je posouzení vývoje přímých administrativních 

nákladů na výběr daní v ČR v novém tisíciletí. Je zřejmé, že by měly být 

co nejnižší, včetně sledovaných ukazatelů efektivnosti a nákladovosti výběru 

daní. Jejich úroveň však závisí na celé řadě okolností, jež souvisejí s veřejnou 

volbou. Zvolení zástupci voličů pak rozhodují zpravidla prostřednictvím 

schválených zákonů o podobě daňové soustavy a jednotlivých daní, 

ale také o organizaci výběru daní, personálním a materiálním zajištění, úrovni 

elektronizace apod. Česká republika sice zaznamenala od roku 2000 v této 

oblasti určitý pokrok, ale stále není dostatečný. Ministerstvo financí 

již připravilo návrhy legislativních i nelegislativních změn. 

 

Klíčová slova: daně, správce daně, daňová legislativa, efektivnost výběru daní. 

 

Abstract: The paper evaluates the development of direct administrative tax 

collection costs in the Czech Republic in the new millennium. It is clear that 

they ought to be as low as possible, including the monitored indicators of 

efficiency and cost of tax collection. However, their level depends on several 

circumstances related to public choice. Voters’ elected representatives usually 

decide through the passed laws on the tax system’s form and individual taxes, 

but also on the organization of tax collection, personnel and material 

conditions, the level of electronization, etc. Although the Czech Republic has 

been making some progress in this area since 2000, still the results are 

insufficient. The Ministry of Finance has already prepared proposals for 

legislative and non-legislative changes. 

 

Keywords: taxes, tax administrator, tax legislation, efficiency of tax collection. 

 

JEL klasifikace: H24, H55 



ACTA STING 

68 

1 ÚVOD 

Výběr daní, daňové inkaso a náklady na jejich výběr jsou ovlivněny řadou 

faktorů. Jedná se zejména o podobu a úroveň daňového práva, jehož změny 

jsou výsledkem převážně politických dohod koaličních partnerů. Od roku 2004 

je pak tuzemské daňové právo významně ovlivňováno i úrovní implementace 

právních předpisů EU, i když nepovinné přebírání evropské legislativy 

existovalo již před vstupem do EU. Jedná se například o zavedení daně 

z přidané hodnoty (dále jen DPH) či spotřebních daní na vybrané výrobky 

od roku 1993, kdy se vznikem ČR nabyla nové podoby i daňová soustava. 

Následně pak docházelo a stále dochází k velmi častým legislativním změnám 

a postupně tak narůstá složitost celého daňového systému, což je předmětem 

neustálé kritiky. Dalším neméně důležitým faktorem výběru daní je 

hospodářská situace, která je v ČR – malé otevřené proexportní ekonomice - 

ovlivňována převážně vývojem v zahraničí, zejména v Německu. Také vlastní 

organizace výběru daní prostřednictvím správců daní a personální zajištění má 

podstatný vliv na úroveň efektivnosti tohoto výběru. 

Řada nadnárodních institucí (např. Světová banka, OECD) i většina 

akademických či vládních studií považuje za indikátor efektivnosti podíl 

administrativních nákladů na výběr daní, resp. pojistného k celkově vybraným 

příjmům. Jak se vyvíjelo daňové inkaso ve vazbě na úroveň administrativních 

nákladů na jejich výběr finanční správou od roku 2000? Co bylo hlavní příčinou 

tohoto vývoje a jaká opatření ke snížení nákladovosti výběru daní byla 

v průběhu let připravena či jsou připravována? To jsou výzkumné otázky, 

které budou řešeny v tomto příspěvku. Jeho cílem je rovněž navrhnout případná 

další opatření k zefektivnění výběru daní v ČR. 

Autorka vycházela při zpracování příspěvku z poslední aktualizované 

publikace Kubátové Daňová teorie a politika, ze statistiky Finanční správy 

ČR (dále jen FS ČR) vč. jejích každoročních informací o činnosti, dále 

informací a statistiky OECD, platných právních předpisů, ale také z vlastních 

zkušeností z oblasti výběru a placení daní. Metodologicky tak článek vychází 

z analýzy sekundárních informačních zdrojů, rozboru daňové politiky 

ve sledovaných letech 2000 až 2018 a syntézy faktografie týkající 

se efektivnosti výběru daní. 
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2 VLIVY NA EFEKTIVNOST VÝBĚRU DANÍ 

Daně představují významnou část příjmové strany veřejných rozpočtů a jsou 

určeny k financování veřejného sektoru. Například jen v rámci státního 

rozpočtu představují v ČR cca polovinu příjmů, zhruba třetinu příjmů zaujímá 

pojistné na sociální zabezpečení, ostatní příjmy jsou nedaňové. Druhy 

jednotlivých daní, jejich podoba a způsob výběru na straně jedné a jejich 

alokace společně s dalšími příjmy jsou předmětem boje jednotlivých 

politických stran o hlasy voličů. Ti se rozhodují o volbě na základě volebních 

programů jednotlivých stran. Jejich součástí jsou mj. i návrhy změn v daňové 

oblasti. 

Administrativní náklady na výběr daní jsou tak závislé na veřejné volbě 

a jednotlivých změnách, které byly v průběhu volebního období uzákoněny. 

Uvedené náklady se týkají nejen vlastního výběru daní správci daní, tzv. přímé 

administrativní náklady, ale i nákladů soukromé sféry, tzv. nepřímé 

administrativní náklady na odvod daní (Kubátová, 2018). Je zřejmé, že takové 

náklady by měly být co nejnižší.  

Tento příspěvek se týká přímých administrativních nákladů na výběr daní 

Finanční správou ČR. Tyto náklady souvisejí nejen s podobou daňové soustavy 

a jednotlivých daní, ale i s náročností na jejich výběr, tj. s organizací výběru 

daní, personálním a materiálním zajištěním, úrovní elektronizace apod. 

2.1 Organizace správy daní 

Období 90. let minulého století bylo pro výběr daní velmi atypické. Souviselo 

s transformací ekonomiky a postupným rozšiřováním soukromého podnikání. 

Zákonem č. 531/1990 Sb. proto byly v roce 1991 zřízeny tzv. územní finanční 

orgány. Jejich soustava byla oproti předchozímu období velkorysejší. Nově 

byla tvořena osmi finančními ředitelstvími a tehdy 218 finančními úřady (dále 

jen FÚ), které tak nahradily předchozí nevelkou soustavu okresních a krajských 

finančních správ. Takto koncipovaná soustava správních orgánů kromě správy 

daní začala spravovat také dotace, provádět finanční revize, cenovou kontrolu, 

ukládat pokuty, vybírat a vymáhat odvody, poplatky, úhrady, úplaty, pokuty 

a penále. Počet FÚ se v průběhu let měnil, avšak stále osciloval kolem 

počtu 200. 

Ačkoli se v prvním desetiletí existence územních finančních orgánů ukázalo, 

že z hlediska nákladovosti výběru daní, kdy výdaje na 1 000 Kč daňových 

příjmů dosahovaly až 30 Kč, resp. 3 % z daňového inkasa, je příznivější nižší 

počet finančních úřadů a Ministerstvo financí (dále jen MF) podalo v tomto 
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smyslu řadu legislativních návrhů, nedařilo se dlouho tuto problematiku řešit. 

Na začátku nového tisíciletí se uvažovalo také o sloučení daňové a celní správy, 

následně pak alespoň o zajištění stejného právního postavení daňové správy, 

jakou měla již dlouhodobě Celní správa ČR. Tj. měla být samostatnou účetní 

jednotkou zřízenou MF. Poslanci v roce 2004 však zaujali stanovisko, že návrh 

na optimalizaci soustavy FÚ má být systémový či rozsáhlejší. 

V roce 2008 schválila vláda v rámci daňové reformy návrh postupu sloučení 

správy daní, cel a veřejnoprávního pojistného, tzv. jednotné inkasní místo 

(Úřad vlády ČR, 2011). Spotřební a ekologické daně vybírané od roku 2004, 

resp. 2008 Celní správou ČR, měly být převedeny zpět do kompetence finanční 

správy. Nově měla vybírat místo České správy sociálního zabezpečení pojistné 

na sociální zabezpečení a namísto zdravotních pojišťoven pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění. První krok byl učiněn počátkem roku 2011, kdy vzniklo 

Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) jako jediná účetní jednotka, 

podřízená MF, namísto osmi účetních jednotek, jimiž dříve byla jednotlivá 

finanční ředitelství. Od roku 2012 byly pak účinné zákony o Finanční správě 

České republiky (dále jen FS ČR) a Celní správě České republiky. Věcná 

působnost obou správců daní tehdy zůstala beze změny, avšak organizační 

struktura obou organizačních složek státu se mj. přizpůsobila samosprávné 

krajské struktuře, která vznikla v roce 2001 v rámci reformy veřejné správy.  

Finanční správa má od té doby v čele GFŘ, následuje Odvolací finanční 

ředitelství, 14 FÚ a jejich 199 územních pracovišť, a dále Specializovaný 

finanční úřad. U něj jsou registrovány finanční instituce a firmy s ročním 

obratem nad 2 mld. Kč. 

Měly následovat další fáze modernizace výběru daní, avšak, kromě nového 

Daňového řádu, jehož účinnost nastala od počátku roku 2011, další připravené 

změny daňových zákonů již přijaty nebyly. Po volbách do Poslanecké 

sněmovny na podzim 2013 nová vláda již nepokračovala v realizaci jednotného 

inkasního místa. Tato reforma měla významně zefektivnit nejen výběr daní 

oběma stranám, ale snížit administrativu i správě sociálního zabezpečení 

a zdravotním pojišťovnám. Vyměřovací základ při výběru veřejnoprávního 

pojistného totiž vychází ze stejných účetních a daňových podkladů jako u daně 

z příjmů. Množství kontrol prováděných u daňových subjektů nejrůznějšími 

institucemi se tak mělo významně snížit. Měla ji realizovat jen FS ČR. Pokles 

nejen přímých, ale i nepřímých administrativních nákladů spojený s výběrem 

a placením daní by byl jednoznačný. 
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Rozšíření kompetencí finančních správ o výběr veřejnoprávního pojistného má 

zavedenu již řada států, např. Nizozemské království, Estonsko, Finsko, Irsko, 

Itálie, Kanada, Litva, Maďarsko, Malta, Norsko, Rusko, Slovinsko, Švédsko, 

USA, Velká Británie (OECD, 2017). 

Podle současných informací FS ČR je plánováno v rámci optimalizace 

pracovišť FÚ v roce 2020 převést 34 územních pracovišť do tzv. režimu 2+2. 

To znamená, že činnosti těchto pracovišť budou zajištěny v úředních dnech 

minimálně dvěma pracovníky a v případě potřeby, zejména v obdobích 

podávání daňových přiznání, budou pracoviště personálně i termínově posílena 

(FS ČR, 2019a). Změna zákona o FS ČR nebude nutná, avšak konsensus 

zejména se zástupci dotčených obcí bude nutné teprve nalézt. 

2.2 Personální a mzdové zajištění výběru daní 

Personální zajištění výběru daní je nejen o počtu správců daní, úrovni jejich 

vzdělání, ale i kvalifikaci, kterou je nezbytné stále obnovovat a doplňovat. 

Také úroveň mezd má svou významnou úlohu, neboť výběr daní předpokládá 

zaměstnat vysoce kvalifikované a bezúhonné osoby. Výsledkem personální 

politiky ve finanční správě je nárůst podílu odborných zaměstnanců z 98,1 % 

v roce 2000 na 99,1 % v roce 2018, dále podílu zaměstnanců s VŠ vzděláním 

z 32 % na 46,7 %, ale i podílu žen ze 76 % na 80,7 % (MF, 2000. GFŘ, 2018). 

Ve finanční správě ve sledovaných letech bylo zaměstnáno od 14 260 správců 

daně v roce 2000 až po 15 668 v roce 2003 (obrázek 1), kdy jejich počet 

kulminoval. V následujících letech zejména po roce 2008 docházelo 

k postupnému poklesu stavů zaměstnanců finanční správy, a to zejména 

z důvodu snižování výdajů státního rozpočtu v souvislosti s finanční krizí. 

Ta se promítla v poklesu hrubého domácího produktu (dále jen HDP) 

i daňových příjmů vybíraných finanční správou a růstem veřejného dluhu. 

Teprve po roce 2012, kdy odezněla krize, dochází k opětovnému růstu počtu 

správců daní. Tento trend souvisí se skutečností, kdy po volbách do Poslanecké 

sněmovny v říjnu 2013 se stává hlavním mottem nové vlády při výběru daní 

boj proti daňovým únikům. Mezi nejúčinnější a mediálně nejznámější 

legislativní opatření, s dopadem na růst počtu správců daní, patří kontrolní 

hlášení DPH a elektronická evidence tržeb (dále jen EET). Kompetenci 

v oblasti EET získala i celní správa. 
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Obrázek 1: Vývoj počtu zaměstnanců finanční správy v letech 2000 až 2018 

 

Zdroj: MF, GFŘ, 2000 až 2018. 

Významný dopad na personální politiku ve finanční správě měl zákon 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2015. Zákon 

upravuje právní poměry státních zaměstnanců jinak než zákoník práce a jeho 

aplikace měla vést k profesionalizaci, stabilizaci a depolitizaci státní správy. 

Byl implementován v několika etapách, ve kterých bylo zapotřebí zajistit 

přechod jednotlivých skupin zaměstnanců do služebního poměru (GFŘ, 2015).  

Úroveň průměrných mezd ve finanční správě byla v letech 2000 až 2018 

nad úrovní průměrné mzdy v národním hospodářství a teprve od roku 2015 

je také vyšší než průměrná mzda ve veřejné správě (obrázek 2). 

Obrázek 2: Vývoj průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, veřejné                              

správě a finanční správě v letech 2000 až 2018 v Kč 

 

Zdroj: MF, GFŘ, ČSÚ, 2000 až 2018. 
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2.3 Daňová soustava a daňová legislativa 

Rozsah daňové soustavy a úroveň daňové, ale i související legislativy má 

dle autorky příspěvku největší význam na efektivnost výběru daní. Již bylo 

uvedeno, že spotřební daně od roku 2004 a ekologické či energetické daně 

od roku 2008 byly svěřeny do kompetence celní správy. Od roku 2014 byly 

zrušeny daně dědická a darovací. Tyto majetkové daně patří zejména v zemích 

s vyspělou ekonomikou k daním s významnějším podílem na celkovém inkasu, 

než je tomu v ČR. Postupným osvobozováním osob blízkých od placení těchto 

daní (např. v roce 2008) se daňové výnosy dostaly na tak nízkou úroveň, 

že bylo zcela neefektivní je udržovat jako samostatné daně vč. formulářů 

daňových přiznání, informačního systému, ale i znalostí správců daní. Byly 

proto „přetransformovány“ do zákona o daních z příjmů. Daň z převodu 

nemovitostí se v roce 2014 zákonem změnila na daň z nabytí nemovitých věcí, 

což vedlo po přechodném období od 1. 11. 2016 ke změně poplatníka této daně. 

Cílem bylo zamezit daňovým únikům a problémům s vymáháním daní, kdy 

nabyvatel nemovité věci tuto vlastní a je snadno dohledatelný, pokud by neplnil 

své zákonné povinnosti. Od roku 2017 byly do daňové soustavy nově zařazeny 

daně z hazardních her. Ty nahradily předchozí odvody z loterií a jiných 

podobných her, přičemž stávající daňové výnosy jsou podstatně vyšší. 

K daním s nízkým výnosem patří také silniční daň. Naopak k nejvýnosnějším 

a tudíž stěžejním daním, jež vybírá finanční správa, patří DPH a daně z příjmů. 

Zejména u těchto daní byla zaznamenána vysoká četnost novelizací. Zatímco 

DPH z důvodu vstupu ČR do EU má od 1. 5. 2004 zcela nový zákon oproti 

předchozí verzi z roku 1993 (vliv harmonizace daní), zákon o daních z příjmů 

na novou verzi teprve čeká. Vlády ji připravují již od roku 2002, avšak jejich 

časté střídání a změna představ o podobě zákona se různí. Výsledkem již více 

než 160 novel je značné množství výjimek v podobě osvobození, položek 

snižujících základ daně či samotnou daň. Společně s DPH identifikoval Jareš 

(2010) v úhrnu u obou daní 210 daňových úlev s významným dopadem 

na snížení daňových výnosů a tudíž i efektivnost výběru daní. Významné jsou 

ve sledovaném období také změny sazeb daně a přesun od přímého zdanění 

k nepřímému z 55,3 % v roce 2004 na 62,3 % v roce 2016 (EC, 2018). 

Výsledkem je mj. nejvyšší snížená sazba DPH v EU, zejména na potraviny 

ve výši 15 % od roku 2013, zavedení třetí sazby DPH ve výši 10 % od roku 

2015 a po zrušení progresivního zdanění v roce 2008 široce „rozevřené nůžky“ 

mezi vysokým zdaněním zaměstnanců zavedením základu daně v podobě 

tzv. superhrubé mzdy a minimálním zdaněním osob samostatně výdělečně 

činných (dále jen OSVČ), zejména vlivem nastavení velkorysých výdajových 
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paušálů v rozmezí od 30 % do 80 % od roku 2006 s úpravou v dalších letech. 

Je to však výsledkem veřejné volby a žádný politik nedá pokyn ke změně 

směrem k vyššímu zdanění OSVČ. Určitým kompromisem může být právě 

připravované rozšíření paušálního zdanění. To může přinést kromě mírně 

vyšších daňových výnosů podstatné snížení administrativních nákladů na obou 

stranách, tedy na straně správců daně i OSVČ. Daňová kontrola by tak mohla 

být v tomto případě zcela zrušena. Je však otázkou, jak budou pravidla paušální 

daně nastavena, aby OSVČ přestaly využívat pro ně výhodnější paušální 

výdaje, jež společně s dalšími úlevami mnohdy představují nulovou daňovou 

povinnosti či dokonce negativní daň. 

Kromě toho zejména v zákoně o DPH z důvodu zamezení daňovým únikům 

s cílem snížit daňovou mezeru, která představuje rozdíl mezi očekávaným 

a skutečným výběrem daně, byly zakomponovány po roce 2011 další změny, 

např. rozšíření institutu přenesené daňové povinnosti v tuzemsku, nespolehlivý 

plátce, ručení příjemce, od roku 2016 již zmíněné kontrolní hlášení. Mezera 

DPH (tzv. VAT GAP) se v roce 2016 oproti roku 2012 snížila z 20,4 % na 14 

% a ČR se tak přiblížila průměru EU, který v roce 2016 činil 12,3 % (CASE, 

2018). Projevila se tak účinnost výše uvedených legislativních opatření proti 

daňovým únikům. Společně s ekonomickým růstem tak došlo k rychlému růstu 

výnosů DPH. Administrativní náklady přímé a nepřímé však vzrostly. 

Významnou změnou v roce 2011 bylo i nahrazení původní procesní právní 

normy – zákona o správě daní a poplatků – novým Daňovým řádem, 

který změnil řadu postupů v daňovém řízení vůči daňovým subjektům. Mj. bylo 

v následujících letech více využíváno zajišťovacích příkazů, což je velmi silný 

právní institut. Jeho nadužívání v daňovém řízení ve vazbě na rozhodnutí soudů 

vedlo ke kritice finanční správy. Posuzování efektivnosti tohoto nástroje 

při výběru daní je sporné. 

2.4 Daně elektronicky 

Počet registrovaných daňových subjektů má značný vliv na nákladovost výběru 

daní. Zatímco v roce 2000 jich bylo registrováno na všech tehdy platných 

daních a odvodech 8 008 019, v roce 2018 jich bylo již 13 465 082, 

tj. o 5 457 063 (68,1 %) více (FS ČR, 2019b). 

Tak rozsáhlá agenda se neobejde bez používání vhodného informačního 

systému správci daně na straně jedné a daňového portálu daňovými subjekty 

na straně druhé. V roce 1992 bylo Ministerstvo financí dle informací tehdejších 

zaměstnanců „donuceno“ podepsat velmi nevýhodnou smlouvu s americkou 

společností IBM, která zajistila pro finanční správu tzv. ADIS – 
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automatizovaný daňový informační systém. Ten je postaven od samého 

počátku v zastaralém vývojovém prostředí a neodpovídá tak požadavkům 

na moderní informační systém. Jedná se o prvek kritické infrastruktury státu, 

s nímž každodenně pracují tisíce zaměstnanců finančních úřadů. Uživatelsky 

ne příliš přívětivé rozhraní, nepřehlednost, vysoké náklady na jeho údržbu 

a úpravy, zmíněná závislost na jediném dodavateli a další problémy vedly 

k tomu, že se MF již od roku 2000 zabývalo touto nevyhovující situací, avšak 

bezúspěšně. Teprve v roce 2016 MF dospělo k rozhodnutí, že ADIS bude 

nahrazen novým, moderním informačním systémem. Výsledkem jednání 

se zástupci IBM, kterým byla od počátku provozu vyplacena za ADIS částka 

vyšší než 9 mld. Kč, bylo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž 

obsahem je závazek společnosti IBM předat ADIS zdarma do vlastnictví státu 

za podmínek touto smlouvou definovaných. Jednou z podmínek je, že během 

následujících čtyř let objedná finanční správa u společnosti IBM služby 

v hodnotě 750 mil Kč IBM. Nový informační systém tak bude možné zavést 

od začátku roku 2023 (FS ČR, 2019c). 

Velkou úsporu nákladů může představovat podávání daňových přiznání 

a jiných podání správci daně v elektronické podobě. V současné době existuje 

v Daňovém řádu povinnost podávat daňová přiznání výhradně elektronickou 

cestou u dvou typů daně – DPH a daně z příjmů právnických osob. U ostatních 

daní si daňové subjekty mohou vybrat způsob klasický, tj. v papírové podobě 

či prostřednictvím EPO (elektronické podání, též Daňový portál) provozované 

FS ČR. V případě elektronického podání musí disponovat buď datovou 

schránkou, což je pro všechny právnické osoby zákonnou povinností od 1. 7. 

2009, nebo uznávaným elektronickým podpisem. Elektronické podání je 

možné provést i mimo datovou schránku a elektronický podpis, avšak dle 

Daňového řádu musí následovat i podání v písemné podobě. Pokud si daňové 

subjekty vč. fyzických osob zřídily datovou schránku, jsou od roku 2015 

povinny komunikovat s finanční správou pouze prostřednictvím této schránky. 

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Počet 

elektronických podání vůči FS ČR dosáhl po uložení této povinnosti zákonem 

v roce 2018 již 6,2 milionu, zatímco v roce 2003 to bylo jen 19,5 tisíce (FS ČR, 

2019d).  

Ve 4. čtvrtletí 2020 by měl být spuštěn portál Moje daně, což společně 

s připravenou novelizací Daňového řádu povede ještě k vyšší motivaci 

daňových subjektů k tomu, aby možnost elektronické komunikace s finančním 

úřadem využívali co nejvíce. Těm, kteří podají daňové přiznání elektronicky, 

bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden 
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měsíc. V případě elektronické žádosti získá poplatník také benefit v podobě 

dřívějšího vrácení přeplatku na dani (FS ČR, 2019e). 

3 ANALÝZA EFEKTIVNOSTI A NÁKLADOVOSTI 

VÝBĚRU DANÍ 

Výběr daní finanční správou se v ČR v letech 2000 až 2018, s výjimkou let 

2006 (vliv poklesu příjmů u daně z příjmů fyzických osob zavedením 

velkorysejších výdajových paušálů a daně z příjmů právnických osob dalším 

snížením sazby z 26 % na 24 %) a 2009 (vliv finanční krize), stále zvyšoval. 

Daňové příjmy po poklesu v roce 2009 se dostaly na úroveň před krizí až v roce 

2013 (příloha A).  

Daňové příjmy vybírané finanční správou rostly ve sledovaném období 

průměrným tempem o 10 % ročně. Pokud se však tyto příjmy sníží o vrácené 

nadměrné odpočty DPH a vratky spotřebních daní (do doby jejich výběru 

finanční správou), rostly takto upravené příjmy v průměru jen o 6,4 %. Výdaje 

na výběr daní a dalších kompetencí finanční správy (dále jen výběr daní) 

však zaznamenaly pozitivní trend, neboť průměrné tempo růstu bylo nižší 

než u příjmů a činilo 4,8 %. Běžné výdaje, s výjimkou let 2012 a 2013, 

se podílejí na celkových výdajích více než 90 %. V uvedených letech 2012 

a 2013 totiž kulminovala příprava na jednotné inkasní místo související spíše 

s mírným růstem investic. 

Příjmy, a to i upravené příjmy vybrané finanční správou vysoce korelují 

s výdaji. Korelační koeficient v obou případech je vyšší než 0,9, konkrétně 

0,91, resp. 0,92. Ještě vyšší úrovně korelace dosahují daňové příjmy a výdaje 

na výběr daní finanční správou vztažené k HDP, a to 0,98, resp. 0,95. 

Ukazatele efektivnosti, představující podíl daňových příjmů k výdajům 

či na jednoho správce daně, vykázaly lineární růst (obrázek 3). V roce 2015 

však došlo k mírnému poklesu podílu daňových příjmů k výdajům vlivem růstu 

výdajů na opatření proti daňovým únikům. 

Těsnost závislosti mezi počtem zaměstnanců finanční správy a příjmy či výdaji 

není významná – korelační koeficient činí jen 0,10, resp. 0,17. 
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Obrázek 3: Vývoj daňových příjmů v Kč na tis. Kč výdajů a na jednoho 

zaměstnance správy daní v letech 2000 až 2018 

 

Zdroj: MF, GFŘ, 2000 až 2018. 

Ukazatel nákladovosti představující podíl výdajů finanční správy k daňovým 

příjmům vykázal postupný pokles (obrázek 4). Z pohledu mezinárodního 

srovnání je používán ukazatel výdajů k upraveným příjmům (příloha A). 

Z časové řady je zřejmé, že osciluje okolo 1 %, přičemž nejnižších hodnot 0,9 

% dosáhl v letech 2007, 2008, 2014 a 2015. Jedná se o roky, kdy hospodářský 

růst měl velmi významný vliv na růst daňových výnosů. V některých zemích 

OECD je tento ukazatel dokonce nižší než 0,5 %, např. Švýcarsko, Švédsko, 

USA, Norsko, Rakousko, Estonsko (OECD, 2017), a to bez ohledu na úroveň 

daňového zatížení v zemi. 

Další ukazatel nákladovosti - výdaje na jednoho správce daně - měl obdobný 

lineární trend jako v případě daňových příjmů na jednoho zaměstnance. 

Pohyboval se však na podstatně nižší úrovni, což ukazuje na snahu o úsporné 

nastavení daňového systému v ČR. 
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Obrázek 4: Vývoj výdajů na výběr daní v Kč na tis. Kč daňových příjmů 

a na jednoho zaměstnance správy daní v letech 2000 až 2018 

 

Zdroj: MF, GFŘ, 2000 až 2018. 

Z jednotlivých daní daňové soustavy vybíraných finanční správou byly 

vykázány za rok 2018 (tabulka 1) nejvyšší náklady na výběr DPH, a to 5 mld. 

Kč. To souvisí nejen s vysokým počtem daňových subjektů a kratší 

periodicitou podávání daňových přiznání (měsíční a čtvrtletní), ale i nutností 

vyhodnocovat související podání (kontrolní hlášení, souhrnná hlášení). Princip 

samotné daně je velmi náchylný k daňovým únikům, takže vlastní daňové 

řízení je administrativně značně náročné. Nákladovost přesto není vysoká a činí 

jen 12 Kč na 1 000 Kč příjmů. Naopak nejnižší výdaje jsou vykázány 

u hazardních daní, a to 49 mil. Kč. Jedná se o daň zavedenou v roce 2017 

s velmi nízkých počtem daňových subjektů a nízkou nákladovostí.  

Nejvyšší míra nákladovosti je spojena s daní z příjmů fyzických osob 

podávajících daňové přiznání (227 Kč na 1 000 Kč příjmů). Důvodem je kromě 

vysokého počtu poplatníků také skutečnost, že není uložena zákonná povinnost 

fyzickým osobám podávat daňové přiznání v elektronické podobě, takže jsou 

data z nich správci daně ručně pořizována. Jen asi 300 tisíc daňových přiznání, 

což je 14 % z celkového počtu, je podána elektronicky. Kromě toho jsou 

poplatníky využívány velkorysé výdajové paušály, které snižují základ daně. 

Meziročně také roste objem nejrůznějších daňových úlev, takže výnosy nejsou 

nijak vysoké. Vysokou nákladovost vykazují rovněž majetkové daně. Naopak 

nejnižší nákladovost vykazuje daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 
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Tabulka 1: Nákladovost vybraných daní v roce 2018 

 

Zdroj: GFŘ, 2019. 

4 VÝSLEDKY 

Výběr daní finanční správou se v ČR ve sledovaném období 2000 až 2018 

v průměru zvyšoval. Daňové příjmy jsou velmi silně závislé na hospodářském 

vývoji, ale nekorelují s měnícím se počtem správců daní. Daňová struktura 

v ČR je stále složitá, zejména u daně z příjmů. Případné změny či úpravy jsou 

však v kompetenci Ministerstva financí a vládní koalice, nikoli správce daně. 

Daňovým subjektům narůstaly, zejména po roce 2014 v souvislosti 

s opatřeními proti daňovým únikům administrativní povinnosti 

a  administrativní náročnost se zvyšovala také u správy daní a s ní rostly 

i náklady na tuto správu. Zvyšovaly se však pomaleji než příjmy, takže 

ukazatele efektivnosti vykázaly lineární růst a naopak nákladovost vztažená 

k upraveným příjmům o nadměrné odpočty a vratky spotřebních daní mírně 

klesala až na úroveň 1 %. Nejvyšší je u daně z příjmů fyzických osob 

podávajících daňové přiznání 22,7 % a nejnižší u téže daně, ale ze závislé 

činnosti 0,3 %. Uvedený rozdíl tkví v legislativním nastavení zdanění OSVČ 

a zaměstnanců od roku 2008, který dosud nebyl významně změněn. 

Mezinárodní srovnání ukazatele nákladovosti výběru daní nelze využít, neboť 

organizace výběru daní je v komparovaných zemích rozdílná a mnohdy spojená 

s výběrem pojistného. V ČR specifické nepřímé daně vybírá od roku 2004 celní 

správa. Ta však není předmětem zkoumání tohoto příspěvku. Kromě této 

kompetence zajišťuje celní správa celou řadu dalších úkolů, takže výpočet 

nákladovosti jen výběru svěřených daní by byl silně zkreslený. 

Finanční správa pro administraci daňových povinností používá jeden 

z nejzastaralejších informačních systémů s vysokými náklady na provoz 

a aktualizaci. Významnějšímu snížení nákladovosti výběru daní pod 1 % 

Druh daně
Příjmy v mil. 

Kč

Výdaje v mil. 

Kč

Výdaje v Kč 

na 1000 Kč 

příjmů

Počet 

aktivních 

daňových 

subjektů

Daň z příjmů FO 7 841 1 776 227 2 136 634

Daň z příjmů FO - závislá činnost 219 930 588 3 568 338

Daň z příjmů PO 166 131 1 633 10 637 968

Daň z přidané hodnoty 413 013 5 017 12 588 813

Daň z nemovitých věcí 10 829 945 87 4 054 423

Daň z nabytí nemovitých věcí 13 573 773 57 229 452

Daň silniční 6 276 394 63 818 634

Daň z hazardu 9 776 49 5 136
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nepomohla ani dílčí opatření k jejich větší elektronizaci, které za mnoha 

zeměmi zaostává. 

5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

V rámci OECD má institucionálního prostředí v efektivitě či nákladovosti 

výběru daní velký význam. Lze proto doporučit, aby se politici vrátili 

v dohledné době k projektu jednotného inkasního místa, které ušetří výdaje 

nejen při vlastním výběru daní, ale i dalším institucím, jež vybírají pojistné 

na sociální a zdravotní pojištění. Souhlasit lze i se stávající snahou o snížení 

počtu územních pracovišť FS ČR, což je však jen dílčí, nikoli zásadní opatření. 

Úspěšnost ve výběru daní příliš nesouvisí ani s mírou zdanění, vždyť 

např. skandinávské země s vysokým daňovým zatížením daně vybírají 

efektivněji než v ČR. Lze proto souhlasit s kroky MF, které připravuje 

zjednodušení stávajícího daňového systému odstraněním asi třetiny stávajících 

výjimek u daně z příjmů, snížením DPH prostřednictvím přesunu vybraných 

plnění do nižších sazeb nebo zavedením paušálního zdanění příjmů fyzických 

osob podávajících daňové přiznání. Dokončen by měl být v roce 2019 systém 

Moje Daně, přes který bude možné vyřizovat on-line daňové záležitosti 

s finančním úřadem. Tato elektronizace by již mohla dle názoru autorky 

příspěvku významněji snížit nákladovost výběru daní. Od roku 2023 by měl být 

připraven nový modernější ADIS. Pokud bude i levnější, administrativní 

náklady výběru daní se sníží. 

Doporučit lze postupně snížit počet sazeb DPH na dvě, a to tak, aby sazby 

nebyly podstatně vyšší než v sousedních zemích. 

Ideální je však nastolení takového stavu ve společnosti, kdy budou daňové 

subjekty plnit zodpovědně své daňové povinnosti, tj. samostatně, bezchybně 

a včas, bez pochybností správce daně. K tomu je však důležité nastolit důvěru 

daňových subjektů soukromé sféry, že jimi zaplacené daně budou vynakládány 

ve veřejné sféře hospodárně a účelně. V zemích s nízkou nákladovostí výběru 

daní se to zřejmě daří. 

  



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

81 

POUŽITÉ ZDROJE 

[1] CASE – CENTER FOR SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH. 

Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2018 

Final Report. Warsaw, 2018. [online]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap

_report_en.pdf [přístup 2. září 2019]. 

[2] ČESKO. Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, 

ve znění pozdějších předpisů (zrušen). 

[3] ČESKO. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[4] ČESKO. Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 

[5] ČESKO. Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[6] ČESKO. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[7] ČESKO. Zákon č. 112/2013 Sb., o evidence tržeb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

[8] EUROPEAN COMMISSION. Data on taxation. 2018. [online]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-

analysis-taxation/data-taxation_en [přístup 2. srpen 2019]. 

[9] FINANČNÍ SPRÁVA ČR. Dostupnost a kvalita služeb zůstane i po 

optimalizaci pracovišť Finanční správy zachována. Praha, FS ČR, 2019a 

[online]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-

sprava/novinky/2019/dostupnost-a-kvalita-sluzeb-zustane-i-po-

optimalizaci-pracovist-fs-9995 [přístup 2. září 2019]. 

[10] FINANČNÍ SPRÁVA ČR. Údaje z registru daňových subjektů. Praha, 

FS ČR, 2019b [online]. Dostupné z: 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/udaje-z-

registru-danovych-subjektu [přístup 2. září 2019]. 

  



ACTA STING 

82 

[11] FINANČNÍ SPRÁVA ČR. V návaznosti na nepřesnosti, které byly 

publikovány v médiích v uplynulých dnech, chce Finanční správa uvést 

na pravou míru informace týkající se uzavřené smlouvy se společností 

IBM. Praha, FS ČR, 2019c [online]. Dostupné z: 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-

sprava/novinky/2019/informace-ke-smlouve-uzavrene-mezi-fs-a-ibm-

9997 [přístup 28. srpen 2019]. 

[12] FINANČNÍ SPRÁVA ČR. Počty podání EPO. Praha, FS ČR, 2019d 

[online]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/cs/dane-

elektronicky/danovy-portal/pocty-podani-epo [přístup 2. září 2019]. 

[13] FINANČNÍ SPRÁVA ČR. Vláda dnes schválila novelu daňového řádu z 

dílny Ministerstva financí, která přináší rozsáhlou modernizaci, 

zjednodušení a elektronizaci daní. Praha, FS ČR, 2019e [online]. 

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/dane-

jednoduse-a-online-nebo-mirnejsi-sa-35996 [přístup 5. září 2019]. 

[14] GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Informace o činnosti 

Finanční správy České republiky za rok 2018. Praha, GFŘ, 2019 [online]. 

Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-financni-

sprava-cr/Informace_o_cinnosti_FS_CR_za_rok_2018.pdf [přístup 9. 

září 2019]. 

[15] KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 7. aktualiz. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-165-3. 

[16] JAREŠ, M. Daňové úlevy v České republice. Praha, 2010 [online]. 

Dostupné z: file:///C:/Users/HP/Downloads/zaverecna_prace%20(2).pdf 

[přístup 2. září 2019]. Disertační práce. VŠE. Vedoucí práce 

K. Kubátová. 

[17] MF-ÚSTŘEDNÍ FINANČNÍ A DAŇOVÉ ŘEDITELSTVÍ, 

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Informace o činnosti 

za jednotlivé roky 2000 až 2018. Praha: FS ČR, 2019. [Online]. Dostupné 

z: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-

cr/vyrocni-zpravy-a-souvisejici-dokumenty/2018 [přístup 28. srpna 

2019]. 

  



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

83 

[18] Tax Administration 2017. Comparative Information on OECD and Other 

Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD, 2017. [Online]. 

Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/administration/tax-

administration-23077727.htm [přístup 2. září 2019]. ISBN 978-92-64-

27911-7. 

[19] ÚŘAD VLÁDY ČR. Daňová reforma: Jednodušší výběr daní a změny 

výjimek. Praha: ÚV ČR, 2011. [Online]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tema/danova-reforma-

jednodussi-vyber-dani-a-zmeny-vyjimek-86506/ [přístup 2. září 2019]. 

AUTOR 

Ing. Yvona Legierská, Ph.D., Katedra financí, Vysoká škola finanční 

a správní, a.s., Estonská 500, 101 00, Česká republika, Praha 10, e-mail: 

yvona.legierska@seznam.cz. 

AUTHOR 

Ing. Yvona Legierská, Ph.D., Department of finance, University of Finance 

and Administration, Estonská 500, 101 00 Prague 10, Czech Republic, e-mail: 

yvona.legierska@seznam.cz.



ACTA STING Přehledová stať 

84 

SROVNÁNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍCH 

PROSTŘEDKŮ A ZASTUPITELNÝCH VĚCÍ                           

- K SROVNÁNÍ SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY              

O ZÁPŮJČCE 

COMPARISON OF CONTRACTS FOR THE PROVISION  

OF  FUNDS AND SUBSTITUTABLE ITEMS - FOR 

COMPARISON OF CREDIT AGREEMENT AND LOAN 

AGREEMENT 

 

Karel Marek 

 

Abstrakt: Srovnání smluv o poskytnutí peněžních prostředků a zastupitelných 

věcí - k srovnání smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce. Smlouvou o úvěru 

se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho 

prospěch peněžních prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje 

poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Smlouva o zápůjčce 

pak vznikne, přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil 

a po čase vrátil věc stejného druhu.  

 

Klíčová slova: obchodní právo, občanské právo, smlouva, smlouva o úvěru, 

smlouva o zápůjčce. 

 

Abstract: Comparison of credit agreement and loan agreement. Under a credit 

contract, the creditor undertakes to provide the debtor, based on the debtor´s 

request, with monetary resources up to a certain amount, and the debtor 

undertakes to repay the provided monetary resources and pay interest. If the 

lender leaves the borrower the right to use it and return it over time, a loan 

agreement will be created.  

 

Keywords: business law, civil law, contract, credit agreement, loan agreement. 

 

JEL klasifikace: 5.5 law – K2 
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1 ÚVOD, CÍL A METODY ZPRACOVÁNÍ 

Finančním úvěrem se rozumí dočasné poskytnutí peněžních prostředků. 

V tomto smyslu je úvěr definován také v zákonu o bankách: „Úvěrem 

[se rozumí] v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky“.  

Obchodní úvěr, také dodavatelský nebo zbožový úvěr - o němž nepojednáváme 

- má nejčastěji podobu odkladu placení ceny. Obchodním úvěrem je také prodej 

zboží nebo služeb spotřebitelům na splátky (splátkový prodej).  

Zatímco předmětem smlouvy o úvěru může být pouze poskytnutí peněžních 

prostředků, předmětem smlouvy o zápůjčce může být nejen půjčení peněžních 

prostředků, ale i jakýchkoliv jiných zastupitelných věcí. Úvěr je vždy úročený, 

zápůjčka může být jak bezúročná, tak úročená. Smlouva o úvěru je 

konsenzuální smlouvou a vzniká již jejím uzavřením, zatímco smlouva 

o zápůjčce je reálnou smlouvou a vzniká s přenecháním, resp. odevzdáním 

zapůjčených věcí vydlužiteli. 

Níže pojednáme o obou institutech a v závěru provedeme jejich srovnání, což je 

cílem práce. Používáme metodu analytickou a komparativní. Získané poznatky 

pak syntetizujeme.  

2 SMLOUVA O ÚVĚRU 

2.1 Právní úprava 

Smlouva o úvěru je upravena v § 2395 až 2400 českého občanského zákoníku 

(dříve byla smlouva o úvěru upravena v § 497 až 507 obchodního zákoníku).  

Na smlouvy, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, se vztahuje úprava 

obsažená v zákoně o spotřebitelském úvěru a speciální judikatura. 

Spotřebitelský úvěr není předmětem tohoto pojednání.  

Na rozdíl od obch. zák. nový obč. zák. neoznačuje smluvní strany smlouvy 

o úvěru jako „věřitel“ a „dlužník“, protože to je obecné označení pro strany 

každého závazku, ale označuje je jako „úvěrující“ a „úvěrovaný“.  

Obč. zák. v § 2395 vymezuje následující podstatné náležitosti smlouvy o úvěru: 

a) povinnost úvěrujícího poskytnout úvěrovanému na jeho požádání peněžní 

prostředky do určité částky, 

b) povinnost úvěrovaného poskytnuté peněžní prostředky vrátit,  

c) povinnost úvěrovaného zaplatit úroky. 
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Vedle podstatných náležitostí mohou být ve smlouvě o úvěru sjednány i další 

nepodstatné náležitosti. Obvykle se jedná o ujednání o: 

a) účelu, pro který je úvěr poskytován (resp. předmět úvěrování),  

b) výši úroků a pravidlech úročení, 

c) podmínky čerpání úvěru (stanovení povinností, které má úvěrovaný splnit, 

aby mohl čerpat úvěr a stanovení doby pro čerpání úvěru), 

d) podmínky splácení úvěru (způsob a doba splácení úvěru, případně 

i podmínky předčasného splacení úvěru), 

e) poplatcích a cenách, které úvěrující může vedle sjednaných úroků 

požadovat od úvěrovaného za konkrétní poskytnuté služby, 

f) dalších povinostech, které je úvěrovaný povinen plnit po dobu trvání 

úvěrového vztahu, 

g) sankcích pro případ prodlení úvěrovaného se splacením úvěru a sankcích 

za porušení dalších povinností úvěrovaným, 

h) zajištění, 

i) ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o úvěru.  

Pro smlouvu o úvěru obč. zák. nepředepisuje žádnou formu, takže může být 

uzavřena písemně, ústně, nebo také konkludentně. V bankovní praxi 

se smlouva o úvěru zpravidla uzavírá jen v písemné formě. U smlouvy, 

ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, zákon písemnou formu vyžaduje. 

Smlouva o úvěru má, na rozdíl od smlouvy o zápůjčce, konsenzuální charakter 

a k jejímu uzavření dochází nabytím účinnosti přijetí nabídky. Smlouvy o úvěru 

jsou v bankovní praxi uzavírány začasté adhezním způsobem a také často 

s odkazem na obchodní podmínky banky.  

2.2 Druhy úvěrů 

Z obecného hlediska je možno úvěry třídit na získávané a poskytované. 

Za získávané se považují mj. uvedené následně:  

Vklady na požádání jsou peníze, které si ukládá vkladatel na svůj běžný účet 

u peněžního ústavu a běžně je využívá ke svému hospodaření.  

U úsporných vkladů se na rozdíl od vkladů na požádání vyplácí vyšší úrok. 

Vklad se provádí na delší období, může však být kdykoli vybrán.  

Při termínovaných vkladech, se sjednává pevný termín výplaty vkladu 

anebo výpovědní lhůta.  
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Jako prostředek k získání peněžních částek slouží přitom někdy i depozitní 

certifikáty, které vydává banka při "nákupu vkladu". Mívají kratší lhůtu 

splatnosti.  

Bankovní obligace (dluhopisy) slouží pak k opatření dlouhodobějších zdrojů. 

Jde o cenný papír, který banka "prodává". Má delší dobu splatnosti.  

Nákupy vkladů a uzavírání úvěrových smluv s ostatními bankami jsou 

též významnými zdroji financování. Peněžní prostředky pak získají banky 

i od centrální banky.  

Poskytované úvěrové obchody lze členit na:  

 krátkodobé (například kontokorentní úvěr, směnečné úvěry, ručitelské 

úvěry, účelové úvěry),  

 střednědobé a dlouhodobé úvěry (například emisní, úvěrový úpis, 

hypotekární) a odkup pohledávek (factoring, forfaiting).  

U factoringu jde zpravidla o odkup krátkodobých pohledávek (vč. předání 

faktur, vyúčtování apod.). U forfaitingu zásadně jsou nakupovány střednědobé 

a dlouhodobé pohledávky.  

Kontokorentní úvěr je umožněn při zřízení kontokorentního účtu. 

Při nedostatku peněžních prostředků se přechází do debetu (záporných hodnot) 

a banka tímto způsobem poskytuje úvěr.  

Směnečný eskontní úvěr je úvěr, kdy banka odkupuje směnky před lhůtou 

splatnosti. Při odkupu je odpočítáván úrok (diskont) za dobu, která zbývá 

do splatnosti.  

Ručitelským úvěrem se banka zavazuje za svého klienta uhradit případně jeho 

závazek vůči třetímu subjektu.  

Tzv. úvěry účelové, mohou být na provozní potřeby (na zásoby, pohledávky 

do lhůty splatnosti apod.), úvěry účelové investiční (například na nákup strojně 

- technologického zařízení), popřípadě i úvěr překlenovací (na přechodný 

nedostatek prostředků) a další.  

Hypotekární úvěry jsou poskytovány při zástavě nemovitostmi.  

2.3 Zásady úvěrování 

Stanovení účelu úvěru není podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru 

(i když se začasté sjednává) a je na rozhodnutí smluvních stran, jestli účel úvěru 

ve smlouvě sjednají, či nikoliv. Je také na rozhodnutí smluvních stran, nakolik 

konkrétně bude účel úvěru ve smlouvě vymezen. Účel úvěru může být stanoven 
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zcela obecně (např. pro potřeby podnikání úvěrovaného), nebo zcela konkrétně 

(např. na koupi konkrétní nemovitosti). 

Váže-li smlouva použití úvěru jen na určitý účel, může úvěrující omezit 

poskytnutí peněz pouze na plnění povinností úvěrovaného vzniklých 

v souvislosti s tímto účelem (§ 2398 odst. 2 obč. zák.). Děje se to obvykle 

tím způsobem, že úvěrující plní přímo příslušnému věřiteli úvěrovaného 

(např. na základě faktury).  

Vycházíme-li z jiných kritérií, můžeme rozlišovat úvěry podle stupně 

zajištěnosti, podle účelu apod. V bankovnictví se pak obchody, u kterých je 

banka věřitelem, označují za aktivní a ty obchody, u nichž je dlužníkem, 

se označují za pasivní. Při této terminologii, z tohoto úhlu pohledu, 

se pak hovoří o "neutrálních" obchodech (např. provádění platebního styku, 

poradenské činnosti atd.). 

Úvěr je splatný ve lhůtě stanovené ve smlouvě, tím se naplňuje zásada 

termínovanosti úvěru. Věřitel poskytuje úvěry zpravidla jen na určitou dobu 

a dlužník je povinen vrátit úvěrové prostředky ve lhůtě splatnosti. To se týká 

jak celkové částky, tak i jednotlivých plateb (stanovených splátek). 

Za podmínek stanovených ve smlouvě mohou být případně dohodnuty 

bonifikace za dřívější splacení úvěru a pochopitelně i sankce za placení 

opožděné.  

Věřitel zpravidla pečlivě dbá o to, aby byl úvěr zajištěn, a realizuje tak zásadu 

zajištěnosti úvěru. Jde o to zajistit návratnost úvěru a limitovat případy ztrát 

prostředků. Zpravidla se používá zástava materiálními hodnotami, ručení 

jiného subjektu apod. Zejména v bankovnictví by mělo být pravidlem dosažení 

co nejmenšího rizika. Často se používají zajišťovací prostředky i kumulovaně. 

K zajištění úvěru může sloužit i bankovní (finanční) záruka vystavená jinou 

bankou nebo dohoda o srážkách ze mzdy či jiných příjmů.  

Jsou-li na věřitelské straně bankéři, poskytují zásadně úvěr "in bianco" 

(nezajištěný) velice vzácně a jen klientům o vysoké bonitě. Banky v praxi 

obecně poskytují úvěry za předpokladu sjednání zajišťovacích prostředků. 

Jejich význam se plně projevuje v situaci, kdy dlužník neplní svoje peněžité 

závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru.  

Cena zajištění je stanovena v závislosti na druhu zajišťovacího prostředku buď 

kvalifikovaným soudním znalcem (zejména u nemovitostí, které jsou 

předmětem zástavní smlouvy), nebo pracovníkem banky, a to obvykle 

dle vnitřního předpisu banky (např. hodnocení záruk dle jejich výstavce), 
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popř. se cena zajištění rovná účetní hodnotě předmětu zajištění (např. u zásob, 

které jsou předmětem smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva). 

Od ceny zajištění je třeba odlišovat jistící hodnotu, což je cena zajištění snížená 

o určitý koeficient, který zohledňuje míru možného snížení ceny v případě 

realizace zajišťovacího prostředku bankou za situace neplnění závazků 

dlužníkem. Tento koeficient je obvykle stanoven vnitřními předpisy banky 

a závisí na druhu zajišťovacího prostředku, jeho kvalitě, bonitě klienta apod. 

2.4 Předmět úvěru 

Předmětem úvěru mohou být jen peněžní prostředky, nikoliv jiné věci. Úvěr 

může být poskytnut v hotovosti (v bankovkách, příp. v mincích) nebo také 

v bezhotovostní formě, tj. bezhotovostním převodem peněžních prostředků 

z jednoho účtu na jiný. Banky poskytují obvykle bezhotovostní úvěry, 

limitované hotovostní úvěry poskytují výjimečně. 

Podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru je určení výše úvěru, 

a to jak co do množství, tak co do měny. Částka, do jejíž výše se úvěrující 

zavazuje poskytnout peněžní prostředky, může být ve smlouvě sjednána 

jako určitá pevná částka nebo jako úvěrový limit, částka úvěrového limitu, 

úvěrový rámec apod. Mezi sjednáním výše úvěru jako limitu, nebo jako pevné 

částky však není zásadní rozdíl; úvěrující má v obou případech právo 

se rozhodnout, v jaké výši bude úvěr čerpat.  

Úvěr může být sjednán nejen v české měně, ale i v cizí měně. Devizové 

předpisy v současnosti nijak nezakazují ani neomezují poskytování a přijímání 

úvěrů v cizích měnách. Ohledně úvěrů poskytnutých v cizích měnách 

obč. zák. v § 2396 stanoví pravidlo, že úvěrovaný je povinen splatit úvěr 

v měně, ve které mu byl poskytnut a v téže měně je povinen platit i úroky. 

Pokud je úvěr poskytnut v cizí měně, úroková sazba (je-li sjednána jako 

pohyblivá) je obvykle odvozena od zahraniční referenční úrokové sazby, 

a to od referenční úrokové sazby, která se stanovuje v hlavním finančním 

centru dané měny (např. pro úvěry v britských librách se jako referenční 

úroková sazba používá LIBOR - London Interbank Offered Rate), protože 

banky získávají zdroje pro poskytování úvěrů v cizích měnách 

na mezibankovním trhu v příslušných finančních centrech také za úroky 

odvozené od příslušné referenční úrokové sazby. Úvěry v cizích měnách 

proto mohou mít příp. z hlediska úvěrovaných i výhodnější úrok, než úvěry 

v domácí měně. 
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2.5 Úroky z úvěru 

Úroky jsou podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru a úvěrovaný je povinen 

vrátit nejen poskytnuté peněžní prostředky, ale je povinen z nich zaplatit 

také úroky. Pokud strany sjednají, že peněžní prostředky budou poskytnuty 

bezúročně, nebude se jednat o smlouvu o úvěru, ale podle obsahu smlouvy 

o jiný smluvní typ (např. smlouvu o zápůjčce) nebo o nepojmenovanou 

smlouvu.  

Naproti tomu sjednání výše úroků není podstatnou náležitostí smlouvy o úvěru. 

Pokud strany sjednají placení úroků, ale nesjednají výši úroků, bude úvěrovaný 

povinen platit úroky stanovené na základě zákona (§ 1802 obč. zák.). 

Podle zákona dlužník platí úroky ve výši stanovené právním předpisem, 

avšak vzhledem k tomu, že výše úroků u úvěrů není v současnosti stanovena 

žádným právním předpisem, bude úvěrovaný platit obvyklé úroky požadované 

za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla úvěrovaného v době 

uzavření smlouvy o úvěru.  

Úroky se platí za peněžní prostředky, které byly skutečně čerpány, nikoliv 

za celý úvěrový limit. Úroky se platí za dobu od čerpání peněžních prostředků 

úvěrovaným do vrácení půjčených peněžních prostředků (§ 2399 odst. 2 

poslední věta obč. zák.).  

Úroky se počítají z dlužné částky (jistiny) za použití úrokové sazby sjednané 

mezi stranami. Úroková sazba může být sjednána jako pevná (fixní) 

nebo pohyblivá (variabilní). Pohyblivá úroková sazba bývá obvykle odvozena 

od tzv. referenční úrokové sazby navýšené o úrokovou marži úvěrujícího, která 

se sjednává s ohledem na bonitu úvěrovaného a míru úvěrového rizika, 

které na sebe bere úvěrující. Referenční úrokovou sazbou je obvykle úroková 

sazba na trhu mezibankovních depozit. V podmínkách ČR je nejčastěji takovou 

referenční úrokovou sazbou PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate), která je 

referenční hodnotou úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, a která 

se určuje na základě kotací českých referenčních bank podle pravidel 

stanovených Českou národní bankou. 

Pokud není ve smlouvě sjednáno, jakého období se úroky týkají, uplatní 

se vyvratitelná právní domněnka, že ujednaná výše úroků se týká ročního 

období (§ 1803 obč. zák.). Smluvní strany ve smlouvě obvykle sjednají také 

úrokové období, tj. dobu, za kterou se účtují úroky, přičemž úroky mohou být 

účtovány na začátku úrokového období (předlhůtní úročení) nebo na konci 

úrokového období (polhůtní úročení). Při výpočtu úroků se používají různé 

mezinárodní standardy pro počítání dnů (tzv. day count convention), 
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např. u standardu Actual/365 (tzv. anglický standard) se kalkuluje 

se skutečným počtem dnů v úrokovém období a délkou roku 365 dnů; 

u standardu 30E/360 (tzv. německý standard) se kalkuluje s počítáním celých 

měsíců jako 30 dnů a délkou roku 360 dnů. 

2.6 Čerpání úvěru 

Základním právem úvěrovaného je právo čerpat úvěr. Úvěrovaný má právo, 

nikoliv povinnost čerpat úvěr. Právo úvěrovaného čerpat úvěr, kterému 

odpovídá povinnost úvěrujícího úvěr poskytnout, je podstatnou náležitostí 

smlouvy o úvěru.  

I když je čerpání úvěru právem, nikoliv povinností úvěrovaného, může být 

ve smlouvě o úvěru sjednáno, že pokud úvěrovaný nevyčerpá úvěr (zcela 

nebo zčásti), zaplatí úvěrujícímu určitou kompenzaci za nevyčerpaný úvěr. 

Ekonomický důvod takové kompenzace spočívá ve skutečnosti, že úvěrující 

musí mít peněžní prostředky k dispozici, které jsou předmětem nečerpaného 

úvěru do doby, než dojde k zániku práva úvěrovaného čerpat úvěr. 

Tato povinnost úvěrujícího se označuje také jako povinnost rezervovat peněžní 

prostředky pro úvěrovaného. S rezervací peněžních prostředků 

pro úvěrovaného jsou spojeny určité náklady úvěrujícího. Účelem kompenzace 

za nevyčerpaný úvěr má být jen pokrytí nákladů financování úvěrujícího 

po dobu, než se mu podaří uvolněné peněžní prostředky znovu umístit na trhu. 

Pokud smlouva nestanoví, že úvěr může být čerpán jen najednou (tj. vcelku), 

může úvěrovaný čerpat úvěr postupně v několika částech (tzv. tranších). 

Povinnost úvěrujícího poskytnout peněžní prostředky je podmíněna žádostí 

úvěrovaného o jejich poskytnutí. Pro žádost o čerpání úvěru zákon nestanoví 

žádné zvláštní obsahové ani formální náležitosti. Úvěrovaný může čerpat 

jen částku, kterou dosud nevyčerpal a to platí i v případě, že již část nebo celou 

čerpanou částku splatil. To neplatí u smluv, které umožňují opakované čerpání 

a splácení úvěru (např. revolvingový úvěr, kontokorentní úvěr, úvěr čerpaný 

prostřednictvím kreditní karty). U těchto smluv může úvěrovaný splacenou část 

úvěru znovu čerpat a období čerpání a splácení u těchto smluv není odděleno 

a tato období se mohou překrývat. 

Ačkoliv zákon nestanoví žádné podmínky pro uplatnění práva na čerpání úvěru, 

v praxi se ve smlouvách často sjednávají podmínky pro čerpání úvěru. 

Nejčastěji je čerpání úvěru podmíněno zřízením zajištění pohledávek, 

které vzniknou úvěrujícímu z úvěrové smlouvy.  
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Úvěrovaný může právo na čerpání úvěru uplatnit ve lhůtě určené ve smlouvě. 

Sjednání lhůty pro čerpání úvěru však není podstatnou náležitostí smlouvy 

o úvěru, proto může být smlouva o úvěru uzavřena i bez tohoto ujednání. Zákon 

pro tyto případy stanoví, že úvěrovaný může své právo na poskytnutí peněžních 

prostředků uplatnit, dokud závazek ze smlouvy trvá, přičemž závazkem se zde 

rozumí závazek úvěrujícího poskytnout peněžní prostředky na požádání 

úvěrovaného (§ 2397 obč. zák.). Obch. zák. dříve upravoval možnost výpovědi 

poskytnutí úvěru, tuto zvláštní úpravu však obč. zák. nepřevzal a poskytnutí 

úvěru lze vypovědět jen za podmínek sjednaných ve smlouvě, případně 

na základě obecné úpravy výpovědi (§ 1999 obč. zák.).  

2.7 Poskytnutí úvěru  

Poskytnutí úvěru je převedení příslušných peněžních prostředků z vlastnictví 

úvěrujícího do vlastnictví úvěrovaného nebo do vlastnictví třetí osoby, určené 

úvěrovaným. V závislosti na podmínkách sjednaných ve smlouvě může 

úvěrující splnit svou povinnost poskytnout úvěr jedním nebo oběma níže 

uvedenými způsoby: 

a) úvěrující poskytne peněžní prostředky úvěrovanému, tj. peněžní 

prostředky vyplatí úvěrovanému v hotovosti nebo je bezhotovostně 

převede na účet úvěrovaného, nebo 

b) poskytne peněžní prostředky třetí osobě, určené úvěrujícím, tj. peněžní 

prostředky vyplatí třetí osobě v hotovosti nebo je bezhotovostně převede 

na účet třetí osoby, přičemž tato třetí osoba je zpravidla věřitelem 

úvěrovaného a úvěrující placením této třetí osobě plní dluh úvěrovaného. 

Zákon předvídá možnost poskytnutí peněžních prostředků třetí osobě 

formulací, že úvěrující se zavazuje poskytnout peněžní prostředky 

úvěrovanému „a v jeho prospěch“.  

Po poskytnutí peněžních prostředků se mění postavení smluvních stran. 

Z úvěrujícího, který byl dosud v postavení dlužníka, se stává věřitel 

a z úvěrovaného, který byl dosud v postavení věřitele, se stává dlužník. 

Pokud dochází k postupnému čerpání úvěru, je každá smluvní strana 

až do doby ukončení čerpání úvěru současně v postavení věřitele i dlužníka.  

2.8 Splacení úvěru  

Povinnost úvěrovaného vrátit poskytnuté peněžní prostředky je podstatnou 

náležitostí smlouvy o úvěru. Způsob vrácení poskytnutých peněžních 

prostředků může určit smlouva (v hotovosti nebo bezhotovostním převodem 

na účet úvěrujícího). U bankovních úvěrů se úvěry obvykle splácí tak, že banka 
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si s úvěrovaným sjedná pro sebe právo inkasovat splátky úvěru z účtu 

úvěrovaného.  

Pro případ, že smlouva nestanoví termín, ve kterém má být úvěr splacen, zákon 

podpůrně stanoví, že úvěrovaný je povinen poskytnuté peněžní prostředky 

vrátit do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán úvěrujícím (§ 2399 odst. 1 

obč. zák.). Úvěr se tak stane splatným po uplynutí doby jednoho měsíce, která 

běží ode dne, kdy úvěrovaný obdrží žádost úvěrujícího o splacení úvěru. Zákon 

tedy upravuje úvěr, který je splatný na požádání s určitým odkladem. Strany 

ale mohou ujednat i to, že úvěr je splatný na požádání, tj. poté, co je úvěrovaný 

požádán o plnění úvěrujícím (např. kontokorentní úvěry).  

V bankovní praxi se termín splacení úvěru obvykle výslovně sjednává (jde 

o termínované úvěry). V takovém případě k splatnosti úvěru není nutná žádná 

výzva ze strany úvěrujícího a úvěr se stane splatným ve stanoveném termínu. 

Smlouva přitom může stanovit, že úvěr bude splacen jednorázově 

nebo ve splátkách. 

Splácení úvěru ve splátkách je nejčastějším způsobem splácení úvěrů. Splátky 

jsou pravidelnými platbami úvěrovaného úvěrujícímu, jejich úhradou 

úvěrovaný postupně splácí svůj dluh. Díky splátkám může být úhrada dluhu 

úvěrovaného rozložena v čase tak, aby byl úvěrovaný schopen poskytnutý úvěr 

uhradit. I když je sjednáno splácení úvěru ve splátkách, banky ve smlouvách 

obvykle sjednávají také datum konečné splatnosti úvěru. K takovému datu 

se pak stává celý nesplacený úvěr splatným, bez ohledu na to, jak předtím 

probíhalo splácení ve splátkách. Datum konečné splatnosti úvěru tak dává 

úvěrujícímu určitou jistotu, že nejpozději po tomto datu může přistoupit 

k vymáhání nesplacené části úvěru, aniž by předtím byl nucen přistoupit 

k nějakému právnímu jednání, které by vedlo k zesplatnění úvěru. V případě 

termínových úvěrů, u kterých je období čerpání odděleno od období splácení, 

se obvykle přesně stanoví nejen výše, ale i termíny jednotlivých splátek, 

tj. splátkový kalendář.  

Splátky mohou mít v průběhu stanoveného období splácení (výjimečně 

i po celou dobu splácení) pevnou výši. Splátky mohou mít také povahu anuity, 

tj. pevné splátky složené ze splátky jistiny (úmoru) a splátky splatných úroků, 

jejichž vzájemný poměr se v průběhu splácení mění (v průběhu splácení 

se postupně zvyšuje podíl splátky jistiny), aniž se mění výše celkové splátky. 

Splátky mohou být sjednány také jako progresivní (v průběhu splácení se částka 

splátky zvyšuje) nebo jako degresivní (v průběhu splácení se částky splátky 

snižuje). 
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Co se týče splácení úroků obč. zák. v § 1805 odst. 1 stanoví, že není-li doba 

placení úroků ujednána, platí se úroky s jistinou, a je-li jistina splatná později 

než za rok, platí se úroky ročně pozadu. To znamená, že v případě, kdy je jistina 

splatná déle než za rok, pak se úroky platí vždy po uplynutí roku. Strany 

si mohou sjednat placení úroků i s jinou frekvencí (u bankovních úvěrů 

se nejčastěji sjednává placení úroků měsíčně). Mají-li splátky charakter 

anuitních splátek, úroky jsou spláceny průběžně a současně se postupně 

umořuje jistina. 

2.9 Předčasné splacení úvěru 

Zákon umožňuje, aby úvěrovaný splatil úvěr před dobou sjednanou 

ve smlouvě, tj. před sjednanou splatností úvěru (§ 2399 odst. 2 obč. zák.). 

Zákon umožňuje jak předčasné splacení celého úvěru, tak předčasné splacení 

části úvěru. Pokud je sjednáno splácení úvěru ve splátkách, předčasné splacení 

úvěru nebo jeho části se obvykle označuje jako mimořádná splátka. 

Pro případ předčasného splacení úvěru se ve smlouvách o úvěru často sjednává, 

že pokud úvěrovaný předčasně splatí úvěr, musí poskytnout úvěrujícímu 

určitou finanční kompenzaci (obvykle ve formě poplatku za předčasné splacení 

úvěru). Takové plnění má kompenzovat náklady, které bance v důsledku 

předčasného splacení vzniknou. Banka poskytuje většinu úvěrů z cizích zdrojů, 

ze kterých banka musí svým věřitelům platit úroky a pokud její klient předčasně 

splatí úvěr, přichází banka nejen o předpokládaný úrokový příjem, ale musí 

nadále platit úroky svým věřitelům (tj. nést náklady financování bankou 

poskytovaných úvěrů).  

Úvěrovaný může předčasně splatit úvěr také částečně. V takovém případě 

dochází k faktickému zkrácení doby splacení úvěru, která je sjednána 

ve smlouvě. Smluvní strany se místo toho mohou ve smlouvě dohodnout, 

že dojde ke snížení výše dalších splátek, přičemž zůstane zachována původní 

doba splacení úvěru. Tato praxe je obvyklá například u hypotečních úvěrů 

na bydlení.  

2.10 Odstoupení od smlouvy o úvěru a „zesplatnění“ úvěru 

Kromě obecných důvodů pro odstoupení od smlouvy (§ 1978 a násl. a § 2001 

a násl. obč. zák.) upravuje obč. zák. v § 2400 i zvláštní důvod odstoupení 

od smlouvy o úvěru, pokud se jedná o smlouvu o účelovém úvěru. V případě 

účelového úvěru může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat, 

aby úvěrovaný bez zbytečného odkladu vrátil, co od něho získal i s úroky, 

pokud úvěrovaný použije peněžní prostředky na jiný, než sjednaný účel, 
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nebo pokud je použití peněz k smluvenému účelu nemožné. Odstoupení 

od smlouvy se nedotýká zajištění (§ 2005 odst. 2 obč. zák.). 

V případech stanovených zákonem může úvěrující i předčasně zesplatnit úvěr. 

Ztratí-li jistota na ceně tak, že se zajištění stane nedostatečným, má úvěrující 

právo žádat od úvěrovaného, aby zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně 

doplnil; pokud to úvěrovaný neučiní, stane se splatnou ta část pohledávky, 

která není zajištěna (§ 2017 obč. zák.). Bylo-li ujednáno splácení úvěru 

ve splátkách a nesplnil-li úvěrovaný některou splátku, má úvěrující právo 

na vyrovnání celé pohledávky, pokud si to strany ujednaly; toto právo může 

úvěrující uplatnit nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky (§ 1931 obč. 

zák.). 

V praxi žel často dochází k situaci, kdy úvěrovaný ze smlouvy o úvěru nesplnil 

svůj závazek vrátit peněžité prostředky a zaplatit úroky. Zájmem úvěrujícího je 

mít k zákonné úpravě sjednáno i vhodné smluvní řešení. Obsahem takového 

ujednání je specifikace aktuální dlužné částky a určení kroků dalšího postupu 

úvěrujícího.  

Postavení věřitele mohou přitom posílit i některá řešení, která nejsou v právní 

úpravě řazena mezi právní zajišťovací instituty, postavení věřitele však posilují 

(např. sjednání pojištění). 

3 SMLOUVA O ZÁPŮJČCE 

Zatímco předmětem smlouvy o úvěru může být pouze poskytnutí peněžních 

prostředků, předmětem smlouvy o zápůjčce může být nejen půjčení peněžních 

prostředků, ale i jakýchkoliv jiných zastupitelných věcí. Úvěr je vždy úročený, 

zápůjčka může být jak bezúročná, tak úročená. Smlouva o úvěru je 

konsenzuální smlouvou a vzniká již jejím uzavřením, zatímco smlouva 

o zápůjčce je reálnou smlouvou a vzniká s přenecháním, resp. odevzdáním 

zapůjčených věcí vydlužiteli. 

3.1 Právní úprava 

Smlouva o zápůjčce je upravena v § 2390 až 2394 obč. zák. (dříve byla smlouva 

o půjčce upravena v § 657 a 658 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 

Obč. zák. změnil dřívější terminologii v tom smyslu, že pojem „půjčka“ 

nahradil pojmem „zápůjčka“, který používal obecný občanský zákoník z roku 

1811. Tomu odpovídá i nové označení smluvních stran – „zapůjčitel“ 

a „vydlužitel“ místo dřívějšího označení „věřitel“ a „dlužník“, 
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která se používají jako obecná označení stran závazku. Obč. zák. v § 2390 

vymezuje následující podstatné náležitosti smlouvy o zápůjčce: 

 přenechání zastupitelné věci zapůjčitelem vydlužiteli tak, aby ji užil 

podle libosti, a 

 povinnost vydlužitele po čase vrátit zapůjčiteli věc stejného druhu. 

 Vedle podstatných náležitostí mohou být ve smlouvě o zápůjčce sjednány 

i další - nepodstatné náležitosti. Obvykle se jedná o ujednání o: 

 splatnosti zápůjčky, tj. stanovení doby po jejímž uplynutí, které je 

vydlužitel povinen vrátit druhově určenou věc, 

 způsobu vrácení druhově určené věci, 

 podmínkách splácení peněžité zápůjčky, 

 placení úroků a jejich výši, případně i o pravidlech úročení (v případě 

peněžité zápůjčky), 

 vyšší kvalitě nebo množství vrácené zápůjčky (v případě nepeněžité 

zápůjčky), 

 účelu, pro který se zápůjčka poskytuje, 

 sankcích pro případ prodlení vydlužitele s vrácením zápůjčky, 

 podmínkách předčasného zesplatnění zápůjčky, 

 zajištění, 

 ukončení smluvních vztahů ze smlouvy o zápůjčce. 

Pro smlouvu o zápůjčce zákon nestanoví žádnou formu. U smlouvy o zápůjčce, 

která obsahově je spotřebitelským úvěrem, zákon písemnou formu vyžaduje. 

3.2 Předmět zápůjčky 

Předmětem zápůjčky mohou být jen zastupitelné věci (mohou to být 

i zastupitelné cenné papíry, tedy cenné papíry, které jsou stejného druhu, 

vydané týmž emitentem v téže formě, z nichž vznikají stejná práva), včetně 

peněz. V bankovnictví jsou pak předmětem zápůjčky výhradně peníze. Naše 

pozornost je věnována zejména peněžité zápůjčce. Peněžitá zápůjčka je úvěrem 

ve smyslu § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Úvěrem 

se totiž rozumí v jakékoliv formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky. 
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Smlouva o peněžité zápůjčce vyžaduje ke své určitosti, aby byla sjednána nejen 

výše zápůjčky, ale také měna, ve které má být poskytnuta. Avšak vzhledem 

k tomu, že k uzavření smlouvy o peněžité zápůjčce dochází až přenecháním 

peněžních prostředků vydlužiteli, v praxi bude měna zápůjčky zřejmě vždy 

nepochybná.  Peněžitá zápůjčka může být poskytnuta nejen v české měně, 

ale v jakékoliv měně cizí.  

3.3 Úroky z peněžité zápůjčky 

Zápůjčka, ať již peněžitá nebo nepeněžitá, je ze zákona bezúplatná, 

a aby se stala úplatnou, musí být úplata sjednána ve smlouvě.  

Peněžitá zápůjčka je pak úročená jen tehdy, pokud si strany sjednají úroky. 

Tím se liší zápůjčka od úvěru, který je vždy úročený.  

3.4 Přenechání předmětu zápůjčky 

Bez přenechání peněžních prostředků vydlužiteli smlouva o peněžité zápůjčce 

nevznikne. Přenecháním předmětu zápůjčky nelze rozumět jen fyzické 

odevzdání (tradici) předmětu zápůjčky vydlužiteli, ale jakékoliv jednání, jehož 

výsledkem je, že se předmět zápůjčky dostane do dispoziční sféry vydlužitele. 

Přenechání předmětu zápůjčky tak může mít i podobu převodu peněžních 

prostředků na účet vydlužitele. 

Zapůjčitel nemusí předmět zápůjčky přenechat vydlužiteli přímo, ale může 

tak učinit i nepřímo, a to tak, že poukáže svého dlužníka, aby předmět zápůjčky 

poskytl vydlužiteli. K tomu dochází například při bezhotovostním převodu 

peněžních prostředků z účtu zapůjčitele na účet vydlužitele. K uzavření 

smlouvy o zápůjčce tedy dojde nejen tehdy, kdy předmět zápůjčky obdrží 

vydlužitel od zapůjčitele (nebo jeho zmocněnce), ale také tehdy, kdy vydlužitel 

obdrží předmět zápůjčky od třetí osoby, která jedná jako poukázaný zapůjčitele. 

Zapůjčitel přenechává předmět zápůjčky vydlužiteli k užití a vydlužitel může 

předmět zápůjčky užít obecně k účelům, které si sám stanoví, tj. podle 

své libosti. Za zapůjčené peněžní prostředky může vydlužitel koupit zboží 

nebo služby nebo jakoukoliv jinou věc, zapůjčené peněžní prostředky může 

vydlužitel poskytnout další osobě, nebo je může použít k úhradě svého dluhu 

nebo dluhu třetí osoby, může je investovat, nebo je jen držet (např. jako rezervu 

pro nenadálou událost). Právo vydlužitele užít předmět zápůjčky jakýmkoliv 

způsobem a k jakémukoliv účelu je dáno skutečností, že vydlužitel 

se přenecháním předmětu zápůjčky stává jeho vlastníkem a má tak všechna 

práva, která tvoří obsah vlastnictví.  
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Při sjednání zápůjčky může zapůjčitel žádat od vydlužitele dlužní úpis. Může 

to být i prohlášení vydlužitele o uznání dluhu. Při vrácení předmětu zápůjčky 

se dlužní úpis vrátí, při částečném plnění se toto na úpis vyznačí. Při splnění 

se na žádost vydá potvrzení o splnění dluhu.  

3.5 Povinnost vydlužitele vrátit věc stejného druhu  

Vydlužitel je povinen vrátit věci stejného druhu. V případě peněžité zápůjčky 

je vydlužitel povinen vrátit peněžní prostředky. Ohledně měny vrácených 

peněžních prostředků obč. zák. v § 2391 odst. 1 stanoví odlišné pravidlo, 

než jaké platí u úvěrů. Zatímco u smlouvy o úvěru platí, že úvěrovaný vrátí 

úvěrujícímu peněžní prostředky v měně, ve které mu byly poskytnuty, zákon 

u zápůjčky stanoví, že peněžitá zápůjčka se splácí v měně místa plnění. 

Pro případ, že se má peněžitá zápůjčka vrátit v jiné měně, než ve které byla 

poskytnuta, obč. zák. v § 2391 odst. 1 stanoví, že vydlužitel splatí zápůjčku tak, 

aby se to co vrací, hodnotou rovnalo tomu, co bylo dáno.   

3.6 Splacení a předčasné splacení zápůjčky 

Ve smlouvě si smluvní strany obvykle sjednají termín splacení zápůjčky. 

Pro případ, že tak neučiní, tj. pokud se jedná o zápůjčku na dobu neurčitou, 

zákon stanoví pravidlo, že zápůjčka se stane splatnou výpovědí, kterou může 

učinit jak zapůjčitel, tak vydlužitel. Zákonná výpovědní doba je šest týdnů, 

strany však mohou ujednat jinou výpovědní dobu. Smluvní strany mohou 

také sjednat, že zápůjčka se bude splácet postupně, ve splátkách. 

Na rozdíl od úvěru (§ 2399 odst. 2) zákon u zápůjčky neupravuje možnost 

předčasného splacení zápůjčky. Proto je předčasné splacení zápůjčky možné 

jen v případech, kdy je to sjednáno ve smlouvě. 

3.7 Odstoupení od smlouvy o zápůjčce 

Kromě obecných důvodů pro odstoupení od smlouvy (§ 1978 a násl. a § 2001 

a násl. obč. zák.) upravuje obč. zák. v § 2394 i zvláštní důvod odstoupení 

od smlouvy o zápůjčce. Podle tohoto ustanovení, bylo-li ujednáno vrácení 

zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat 

splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než dvou 

splátek nebo jedné splátky po dobu delší než tři měsíce. Odstoupení od smlouvy 

se nevztahuje na zajištění (§ 2005 odst. 2 obč. zák.). 

V praxi žel často dochází k situaci, kdy vydlužitel ze smlouvy o zápůjčce 

(obdobně jako úvěrovaný ze smlouvy o úvěru) nesplnil svůj závazek vrátit 

předmět zápůjčky, popř. zaplatit úroky. Zájmem úvěrujícího a zapůjčitele je mít 

k zákonné úpravě sjednáno i vhodné smluvní řešení. Obsahem takového 
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ujednání je specifikace aktuální dlužné částky a určení kroků dalšího postupu 

zapůjčitele.  

Postavení věřitele mohou přitom posílit (obdobně jako u úvěrové smlouvy) 

i některá řešení, která nejsou v právní úpravě řazena mezi právní zajišťovací 

instituty, postavení věřitele však posilují (např. sjednání pojištění). 

Vzhledem k tomu, že právní úprava, kterou obsahuje občan. zák. je zásadně 

dispozitivní, lze i u smlouvy o zápůjčce využít při kontraktaci smluvní volnosti.  

4 ZÁVĚREM  

Úvěrová smlouva se vztahuje jen na poskytnutí peněžních prostředků. Její 

podstatnou náležitostí je úrok. Jde o smlouvu konsenzuální. Nejprve se uzavírá 

smlouva a teprve potom se prostředky poskytují. Poskytnout úvěr může 

jen osoba, která je k tomu oprávněná, ledaže by šlo o jednorázové poskytnutí. 

Obecně nemusí být tato smlouva uzavřena v písemné formě. Jestliže 

by se však jednalo o úvěr spotřebitelský, je písemná forma nutná. U úvěrové 

smlouvy se používají i zvláštní druhy úvěrů. Jedná se zejména o úvěr 

kontokorentní, směnečný eskontní a ručitelský. U tohoto smluvního typuje 

zvláštní úprava pro odstoupení od smlouvy a tedy zesplatnění úvěru. 

Smlouva o zápůjčce umožňuje poskytnutí věcí podle druhu. Jde o smlouvu 

reálnou. Smlouva se uzavírá současně s poskytnutím věcí. Je třeba říci, 

že i smlouva o zápůjčce se může poskytnout i na peníze a i zde může být 

sjednán úrok, i když není podstatnou náležitostí smlouvy. Charakter smlouvy 

jako reálné však zůstává nezměněn. Jde-li o peníze, pak je poskytnout může jen 

osoba, která je k tomu oprávněná, ledaže by šlo o jednorázové poskytnutí. 

Jestliže by se jednalo o poskytnutí peněz spotřebiteli, je nutná písemná forma. 

Případné odstoupení od smlouvy je vhodné podrobněji upravit ve smlouvě. 

Domníváme se, že i když je možno i smlouvu o zápůjčce poskytnout peněžité 

prostředky, je vhodnější vzhledem k zákonné úpravě (kterou lze ovšem 

smluvně modifikovat) využívat pro poskytnutí peněz smlouvu o úvěru 

a smlouvu o zápůjčce realizovat pro věci druhové – zastupitelné.  
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JUDIKATURA 

Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 8. 2004, sp. zn.: 15 

Co 162/2004 

Jestliže dlužník porušil povinnost platit včas dohodnuté splátky úvěru jen proto, 

že mu věřitel (spořitelní a úvěrní družstvo) znemožnil nakládat s peněžními 

prostředky uloženými na účtech, které pro dlužníka vedl, je vymáhání smluvní 

pokuty vzniklé porušením výše uvedené povinnosti dlužníka výkonem práva 

v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst.1 obč. zák.). 

Pozn.:  

V novém obč. zák. je úprava dřívějšího § 1 - 6 v ustanovení § 1 - 14 a § 1003 - 

1008.  

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 

Případná neplatnost ujednání o úrocích ve smlouvě o úvěru nezpůsobuje sama 

o sobě (vzhledem k povaze takové smlouvy a k jejímu obsahu) neplatnost 

smlouvy o úvěru jako celku. Úprava obsažená v § 502 obch. zák. posiluje 

princip obsahové oddělitelnosti té části právního úkonu (smlouvy o úvěru, která 

se týká úroků, od dalších částí takové smlouvy (§ 41 obč. zák.). 

Pozn.:  

V novém obč. zák. je úprava dřívějšího § 497 - 507 obchod. zák. v ustanovení 

§ 2395 - 2400.  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu NS 29 Cdo 780/2010 

Posouzení právního úkonu jako smlouvy o úvěru nebrání, že smluvené peněžní 

prostředky byly vyplaceny dlužníku při podpisu smlouvy.  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu NS 32 Cdo 1437/2011 

Právu na poskytnutí peněžních prostředků odpovídá závazek banky mít 

smlouvou sjednané peněžní prostředky k dispozici po dohodnutou dobu, 

jak vyplývá z ustanovení § 500 odst. 1 věty první obchodního zákoníku.  

Právo na poskytnutí peněžních prostředků jak právo věřitele na plnění banky 

(v postavení dlužníka) je pohledávkou …, a to pohledávkou peněžitou. Obecně 
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lze říci, že každou pohledávku lze postoupit, nebrání-li postoupení zákonné 

nebo smluvní důvody.  

Pozn.: 

Problematiku § 497 - 507 obchod. zák. upravuje § 2395 – 2400 obč. zák.  

Z rozsudku Nejvyššího soudu NS 29 Odo 1000/2004 

Ve smlouvě o úvěru může být sazba úroků určena konkrétní výší 

nebo způsobem stanovení její výše.  

Ze sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu Rc 16/2005 

Smlouvu o úvěru může jako věřitel uzavřít kterýkoli subjekt. Tento závěr 

se neprosadí tam, kde zákon určitým subjektům uzavření smlouvy o úvěru 

zakazuje nebo je v tomto jednání omezuje.  
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DOPADY ODVODŮ PODNIKATELŮ NA SOCIÁLNÍ 

POJIŠTĚNÍ NA JEJICH V BUDOUCNU VYPLÁCENÝ 

DŮCHOD 

IMPACTS OF SELF-EMPLOYED PERSONS´ SOCIAL 

INSURANCE PAYMENTS ON THEIR FUTURE 

RETIREMENT PENSIONS  

 

Milena Otavová, Miloš Grásgruber, Michaela Vetráková 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou odvodových povinností 

podnikatelů a zaměstnanců do státního rozpočtu ve vazbě na výši jim 

v budoucnu vyplácených důchodů. Je kladen důraz na oblast odvodů 

na sociální pojištění v souvislosti s determinací výšky starobního důchodu 

obou sledovaných skupin v České republice a na Slovensku. Na základě 

sestavených modelových případů je poukázáno na rozdíly v odvodech 

a v budoucnu vyměřených důchodů zaměstnanců a osob samostatně výdělečně 

činných v ČR a na Slovensku. Zjištěné hodnoty pro obě země jsou navzájem 

komparovány. Na základě zjištěných skutečností jsou stanovena doporučení, 

a to jak pro fyzické osoby, tak také pro stát.  

 

Klíčová slova: osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec, sociální 

pojištění, zdravotní pojištění, daň, starobní důchod. 

 

Abstract: The paper deals with the issue of levy obligations of entrepreneurs 

and employees to the state budget in relation to the amount of their pensions 

paid in the future. Emphasis is placed on social insurance contributions in 

connection with the determination of the amount of old-age pension in both 

monitored groups in the Czech Republic and Slovakia. Based on compiled 

model cases, the differences in payments and in future assessed pensions of 

employees and self-employed persons in the Czech Republic and Slovakia are 

pointed out. The values obtained for both countries are compared with each 

other. Based on the findings, recommendations are made, both for individuals 

and for the state. 
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JEL klasifikace: H24, H55  

1 ÚVOD 

Problematika odvodových povinností podnikatelů na důchodové zabezpečení 

s ohledem na výši v budoucnu vyplácených starobních důchodů je téma velmi 

citlivé. Důchody jsou problém, který souvisí s vývojem populační křivky. 

Zároveň však také souvisí s odvody na důchodové pojištění podnikatelů 

a následně výši jim vyplácených důchodů. Jedná se především o podnikatele, 

kteří vykonávají podnikání jako svou hlavní činnost a odvádí pouze minimální 

pojistné. Je možné spořit si na stáří za využití tzv. doplňkového spoření. Jedná 

se však o dobrovolnou aktivitu každého z nás. Sledovanou problematikou je 

nutno se zabývat, protože na základě průzkumu Českého statistického úřadu 

bylo uvedeno, že v roce 2050 může být až polovina obyvatel České republiky 

důchodového věku, což je alarmující (Štyglerová, 2017).  

Osoby, které podnikají, musí povinně odvádět daň z příjmů, dále musí 

realizovat odvody na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Je zřejmé, 

že každý se snaží svoje odvodové povinnosti optimalizovat, 

tedy minimalizovat. Optimalizace daňové povinnosti je zásadní, 

protože ze stanoveného základu daně se následně odvíjí vyměřovací základy 

pro odvody pojistného. Optimalizace daňové povinnosti podnikatelů souvisí 

se způsobem stanovení výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů, případně 

využití jiných optimalizačních nástrojů. Z hlediska pojištění jsou podnikatelé 

označováni jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).   

Cílem předloženého příspěvku je zhodnotit odvody OSVČ do státního rozpočtu 

po dobu jejich produktivního věku s následným čerpáním (vyplacenými 

důchody) v době stáří a uvedené porovnat se skupinou zaměstnanců. Následně 

bude zkoumána výše v budoucnu vypláceného důchodu u obou skupin 

poplatníků. Budou sestaveny modely, které budou poukazovat na rozdílnou 

daňovou zátěž a následně výši starobního důchodu. Následně budou 

identifikovány dopady na státní rozpočet a zformulována doporučení 

pro zlepšení situace v souvislosti se systémem sociálního zabezpečení 

pro OSVČ provozující podnikání jako svou hlavní činnost. Všechny výpočty 

budou provedeny také pro slovenské poplatníky tak, aby mohla být provedena 

komparace se Slovenskem.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Zdanění příjmů ze závislé činnost v České republice je uplatňováno v souladu 

s § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Základ daně 

dle zákonné úpravy v roce 2018 je poté úhrn peněžních i nepeněžních příjmů 

ze závislé činnosti, který je zvýšen o sociální pojistné (25 %)6 a zdravotní 

pojistné (9 %), které hradí zaměstnavatel nad rámec příjmů.   

Příjmy ze samostatné činnosti jsou vymezeny v § 7 ZDP. Základem daně 

z příjmů ze samostatné činnosti (DZD§7) je částka, o kterou příjmy poplatníka 

ve zdaňovacím období, přesahují výdaje vynaložené na jejich dosažení, 

zajištění a udržení. Na výši DZD§7 má zajisté vliv forma evidence, kterou 

poplatník uplatňuje, přičemž může výdaje evidovat v prokazatelné výši nebo 

může uplatňovat výdaje paušální, tj. výdaje procentem z hodnoty dosažených 

příjmů. Výše výdajů uplatňovaných procentem z příjmů činí 30 % až 80 % 

dle druhu příjmů. U takto stanovených výdajů je nutno respektovat také jejich 

maximální absolutní omezení. Křemen (2014) uvádí, že absolutní omezení 

povede k částečnému zmírnění rozdílů odvodových povinností mezi OSVČ 

a zaměstnanci.  Uplatňování paušálních výdajů přináší fyzickým osobám řadu 

výhod i nevýhod. Za výhodu, která byla hlavním důvodem pro jejich zavedení, 

lze považovat snížení administrativní náročnosti, jak uvádí Vančurová (2018). 

Díky tomu podnikatelé mohou ušetřit čas a zároveň náklady spojené 

s případným využitím služeb odborníků. Zároveň jsou dle Ptáčkové Mísařové 

(2018) při tomto způsobu uplatňování výdajů minimalizovány případné chyby, 

které mohou vzniknout při nejasnostech ohledně daňové uznatelnosti 

jednotlivých výdajů. Vychopeň (2018) uvádí, že procentní sazby paušálních 

výdajů jsou vysoké, poplatník může tedy výrazně optimalizovat svou daňovou 

povinnost (v případě, kdy jeho skutečné výdaje jsou nižší než paušální), 

a také odvody na sociální a zdravotní pojištění, jak bude uvedeno dále 

v příspěvku. Podle Kolembuse (2017) je při daňové optimalizaci vykázána 

taková daňová povinnost, která je legálním způsobem minimalizována 

a zároveň úměrná jeho obratu a ziskovosti jeho podnikatelské činnosti v daném 

odvětví. Klimešová (2014) uvádí, že v současné době existuje široká škála 

možností, jak minimalizovat daňovou povinnost poplatníka. Způsob 

uplatňování výdajů je jednou ze stěžejních možností, přičemž je třeba uvést, 

že současná výše paušálních výdajů v České republice je opravdu velkorysá. 

  

                                                           
6 Sociální pojistné bylo od 1. 7. 2019 sníženo na 24,8 %.  
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V souvislosti s příjmy dle § 6 ZDP i příjmy dle § 7 ZDP platí, že kromě odvodu 

daně z příjmů fyzických osob musí být do státního rozpočtu odvedeno 

také sociální a zdravotní pojištění.  Pro zaměstnance a zaměstnavatele je 

stanoven vyměřovací základ jako úhrn příjmů, které jsou předmětem daně, 

jak uvádí Ženíšková (2018). Poplatníci s příjmy ze samostatné činnosti mají 

stanoven vyměřovací základ jako 50 % z DZD§7 pro odvody sociálního 

pojištění. Sazba sociálního pojištění u OSVČ činí 29,2 % z vyměřovacího 

základu, přičemž je stanoven minimální vyměřovací základ.  Vyměřovací 

základ v souvislosti s odvody na zdravotní pojištění je stanoven jako 50 % 

z rozdílu příjmů a výdajů dle § 7 ZDP. Sazba zdravotního pojištění je stanovena 

na 13,5 %. Také pro zdravotní pojištění OSVČ je stanoven minimální 

vyměřovací základ. Rozdíly v odvodech zaměstnanců a OSVČ jsou výrazné, 

což také zmiňuje Červinka (2018).  

Důchodové pojištění patří pod sociální pojištění a jeho hlavním úkolem je 

osobám, které do tohoto systému přispívají, poskytnout zabezpečení na stáří. 

Jedná se o systém, který je založen na principu solidarity, průběžném 

financování a zároveň s garancí státu, jak uvádí Kahoun (2013). Pro výpočet 

výše starobního důchodu je důležité znát rozhodnou dobu, vyměřovací základ 

a koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, jak podotýká Tröster 

(2013). Samotný důchod se skládá ze dvou částí, a to základní výměry 

a procentní výměry. Procentní složka je určena na základě individuální 

procentní sazby z výpočtového základu podle doby pojištění.  Na důchod 

vzniká poplatníkům nárok při splnění stanovených podmínek. Je zapotřebí 

dosáhnout důchodového věku ale také potřebnou dobu pojištění, která se, 

jak uvádí Hubička (2017), prodlužuje. Pro rok 2018 je potřebná doba stanovena 

na 34 let. 

Na Slovensku je daň z příjmů u zaměstnanců počítáno z hrubé mzdy snížené 

o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem ve výši 13,4 % 

(Baštincová, 2016). Sazba daně činí 19 % z části základu daně, který nepřevýší 

176,8 násobek životního minima pro dané období (pro rok 2018 se jedná 

o částku 35 268 EUR), při překročení této částky činí sazba daně 25 %. 

Zároveň, stejně jako v České republice, je určen základ daně ze samostatné 

činnosti jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, do kterých jsou zahrnuty i odvody 

na sociální a zdravotní pojištění. I na Slovensku platí možnost uplatnění výdajů 

stanoveným procentem z hodnoty dosažených příjmů. Od roku 2017 došlo 

ke zvýšení této sazby na 60 % (Kolembus, 2017). Vyměřovací základ 

pro odvody sociálního pojištění pro zaměstnance a zaměstnavatele je stanoven 

jako jeho zdanitelný příjem. Motyčková a Mihál (2017) uvádí, 
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že pro OSVČ v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 se vyměřovací základ určí 

tak, že vycházíme ze základu daně z příjmů podle § 6 odst. 1 a 2 ZDP 

z daňového přiznání za rok 2016, připočítá se zaplacené pojistné na povinné 

sociální a zdravotní pojištění v SR. Upravený základ daně se vydělí 

koeficientem 1,486 (tento koeficient se každý rok mění). Stejný postup platí 

také pro následující období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, ale vychází se z údajů 

v daňovém přiznání za rok 2017. Zároveň je stanovený minimální měsíční 

vyměřovací základ OSVČ, který činí 50 % průměrné mzdy, která 2 roky 

předcházela kalendářnímu roku, za který se platí pojistné. 

Výška sociálního pojištění se stanoví za pomocí procentní sazby 

z vyměřovacího základu. Zaměstnanec odvádí z vyměřovacího základu 9,4 %, 

zaměstnavatel 25,2 % a OSVČ 33,15 % (případně 35,15 %, pokud 

si dobrovolně přispívá na pojištění v nezaměstnanosti). 

Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance na zdravotní pojištění 

se shoduje se zdanitelným příjmem zaměstnance ze závislé činnosti 

(Motyčková a Mihál, 2017). Vyměřovací základ OSVČ se určí stejným 

způsobem jako u sociálního pojištění. Sazby zdravotního pojištění činí 

pro zaměstnance 4 % z vyměřovacího základu, pro zaměstnavatele 10 % 

z vyměřovacího základu a OSVČ poté odvádí 14 % z vyměřovacího základu. 

Důchodový systém na Slovensku je složen ze 3 pilířů, a to: I. pilíř – důchodové 

pojištění, II. pilíř – starobní důchodové spoření a III. pilíř – doplňkové 

důchodové spoření. Povinné zapojení je v souvislosti se spořením v rámci 

I. pilíře. Starobní důchod dle Matlák a kol. (2012) obdrží osoba, která je účastna 

nejméně 15 roků důchodového pojištění a zároveň dovrší důchodový věk. 

Důchodový věk pro rok 2018 je stanoven opatřením Ministerstva práce, 

sociálních věcí a rodiny SR č. 227/2017 Z. z., o úprave dôchodkového veku 

a referenčního veku na rok 2018 a činí 62 roků a 139 dní. (socpoist.sk, 2018).  

3 METODIKA 

Pro zpracování příspěvku byly využity základní vědecké metody, jako analýza, 

syntéza, komparace a dedukce. Zároveň byly využity modely, které jsou 

zpracovány pro poplatníka, který pobírá průměrnou mzdu a uplatňuje pouze 

základní slevu. Výše průměrné mzdy byla stanovena na úrovni 4. čtvrtletí 2017 

a byla čerpána z dat Českého statistického úřadu (Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 

2017). Na základě stanovení výchozích skutečností byly provedeny výpočty 

za předpokladu, že se jedná o zaměstnance a o OSVČ, která pro uplatňování 

výdajů využívá výdaje stanovené procentem z dosažených příjmů ve výši 
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60 %. Model výpočtu pro OSVČ byl nastaven tak, aby výše dosaženého čistého 

příjmu zaměstnance odpovídala reálnému čistému příjmu OSVČ. Důvodem 

byla skutečnost, že zaměstnanec i OSVČ mají přibližně stejný čistý příjem 

a tedy obdobnou životní úroveň. Posléze byl pro poplatníky v rámci 

stanoveného modelu vypočten důchod. Modely znázorňují výpočty 

pro zaměstnance i OSVČ s předpokládaným odchodem do důchodu v roce 

2018 s pojistnou dobou 34 let a 45 let. Pojistná doba 34 let byla zvolena 

s ohledem na zákonem stanovenou minimální dobu pojištění pro rok 2018. 

Doba 45 let odpovídá době od ukončení střední školy po důchodový věk.  

Pro účely předloženého příspěvku bylo také provedeno dotazníkové šetření. 

Na základě něho byla ověřována povědomost OSVČ o problematice jejich 

odvodových povinností a následné výši jejich v budoucnu vypláceného 

důchodu. Dotazník byl rozeslán 218 živnostníkům, kteří jsou klienty 

9 nejmenovaných účetních a daňových kanceláří. Respondenty byly OSVČ, 

které provozují podnikání jako svou hlavní činnost. Návratnost byla 120 

dotazníků. Dotazníkové šetření bylo důležité pro stanovení modelu. Tento 

model je specifický, protože u OSVČ je hodnota reálných příjmů počítána jako 

vypočtený čistý příjem navýšený o úsporu, která vzniká v souvislosti 

s uplatněním paušálních výdajů. Úspora je počítána jako rozdíl mezi 

procentními a skutečnými výdaji OSVČ. Tato úspora byla na základě 

dotazníkového šetření stanovena jako 60 % z hodnoty uplatněných paušálních 

výdajů.  

Základ daně OSVČ byl vypočten pomocí paušálních výdajů ve výši 60 %. 

Tato výše byla vybrána, protože je stanovena pro neřemeslné živnosti a jedná 

se o výrazně zastoupenou skupinu poplatníků. Dle zkoumání v dotazníkovém 

šetření bylo prokázáno, že tyto OSVČ odhadují, že jim vznikají skutečné výdaje 

pouze ve výši 40 % z hodnoty paušálních výdajů.  Proto byla tato skutečnost 

při výpočtu čistého příjmu OSVČ zohledněna a takto získaná úspora byla 

přičtena k hodnotě získaného čistého příjmu.  

Důchod byl vypočten na základě platných zákonných pravidel pro rok 2018 

při pojistné době 34 let a 45 let.  Následně za využití komparace došlo 

ke srovnání čistých příjmů s výší budoucího starobního důchodu. Při nastavení 

hranice, kdy by měl důchod dosahovat 80 % čisté mzdy (čistého příjmu) je 

dopočítána hodnota pro využití III. pilíře současného důchodového systému, 

tedy doplňkové penzijní spoření pro výše uvedené typy poplatníků.  
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Předpokládaná délka spoření na účet doplňkového penzijního spoření je 34 a 45 

let. U modelových situací bude uvažováno, že poplatník stráví 15 let 

ve starobním důchodu.  

Na základě analýzy jednotlivých výpočtů a komparací modelových výpočtů 

jsou uvedeny návrhy jak pro stát, tak pro fyzické osoby, které by vedly 

k vyššímu výběru sociálního pojištění od OSVČ a dále k podpoře spoření 

v rámci doplňkového penzijního spoření na zajištění důstojného stáří. 

4 VÝSLEDKY 

4.1 Modelové příklady 

Tabulky č. 1 a 2 uvádí výpočty odvodových povinností a hodnot čistých příjmů 

zaměstnanců a OSVČ. U OSVČ jsou následně stanoveny čisté příjmy ve dvou 

rovinách, a to bez a následně s úsporou ve výši 60 % paušálních výdajů. Kurz 

použitý pro přepočet na české koruny je ze dne 29. 12. 2017 ve výši 25,54 Kč/€. 

Tabulka 1: Odvody zaměstnanců   

ČR ČR SR SR 

Hrubá měsíční 

mzda  
31 646 Kč 

Hrubá měsíční 

mzda 
31 646 Kč 1 239,07 € 

Hrubá roční 

mzda 
379 752 Kč Hrubá roční mzda 379 752 Kč 14 868,91 € 

Základ dane 

(ZD) 
508 868 Kč Základ daně  328 866 Kč 12 876,49 € 

Daň po slevách  51 480 Kč 

Daň po uplatnění 

nezdanitelné části 

na poplatníka 

43 899 Kč 1 718,82 € 

Celkové odvody 

do ZP  
51 267 Kč 

Celkové odvody do 

ZP  
53 165 Kč 2 081,64 € 

Celkové odvody 

do SP 
119 622 Kč 

Celkové odvody do 

SP 
131 394 Kč 5 144,63 € 

Odvody a daň 

celkem 
222 368 Kč 

Odvody a daň 

celkem 
228 458 Kč 8 945,09 € 

Osobní náklady  508 868 Kč Osobní náklady  513 424 Kč 20 102,76 € 

Čistá roční mzda  286 499 Kč Čistá roční mzda 284 967 Kč 11 157,67 € 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Tabulka 2: Odvody OSVČ  

ČR ČR SR SR 

Měsíční příjem 37 166 Kč Měsíční příjem 38 957 Kč 1 525,33 € 

Roční příjem 445 992 Kč Roční příjem 467 484 Kč 18 304,00 € 

Paušální výdaje 

(60 %) 

267 595 Kč Paušální výdaje 

(60 %) 

280 490 Kč 10 982,40 € 

  Zaplacené odvody 65 893 Kč 2 580,00 € 

Základ daně 178 397 Kč Základ daně 121 100 Kč 4 741,60 € 

Daň po slevách 1 905 Kč Daň po uplatnění 

nezdanitelné části 

na poplatníka 

4 424 Kč 173,20 € 

Vyměřovací 

základ ZP 

179 880 Kč Vyměřovací 

základ ZP 

139 755 Kč 5 472 € 

Vyměřovací 

základ SP 

89 940 Kč Vyměřovací 

základ SP 

139 755 Kč 5 472 € 

ZP OSVČ (13,5 

%) 

24 284 Kč ZP OSVČ (14 %) 19 566 Kč 766,08 € 

SP OSVČ (29,2 

%) 

26 263 Kč SP OSVČ 

(33,15 %) 

46 329 Kč 1 813,96 € 

Celkové odvody 

do ZP a SP 

50 547 Kč Celkové odvody 

do ZP a SP 

65 893 Kč 2 580 € 

Odvody a daň 

celkem 

52 452 Kč Odvody a daň 

celkem 

70 317 Kč 2 753,20 € 

Čistý ročný příjem 125 945 Kč Čistý ročný příjem 116 677 Kč 4 568,40 € 

Úspora z výdajů 

(nezdaněný 

příjem)                                          

160 557 Kč Úspora z výdajů 

(nezdaněný 

příjem)                                          

168 294 Kč 6 589,44 € 

 

Čistý ročný 

příjem s úsporou  
286 502 Kč1 

Čistý ročný 

příjem s úsporou  
284 971 Kč 11 157,84 €7 

Zdroj: vlastní výpočty 

Na základě výpočtů, které jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2, je zřejmé, 

že rozdíly v odvodech zaměstnanců a OSVČ jsou výrazné, což je patrné 

z následující tabulky č. 3, a to konkrétně z položky úspora OSVČ. Jedná 

se o částku, o kterou zaplatí v rámci stanovených modelů OSVČ méně 

než zaměstnanci. Rozdíly jsou patrné jak v ČR, tak na Slovensku, přičemž 

v ČR je tento rozdíl výraznější. 

     

  

                                                           
7 Jedná se o čistý příjem, který odpovídá hodnotě čisté mzdy zaměstnance. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

111 

Tabulka 3:  Rozdíly v odvodech SP zaměstnanců a OSVČ 

Odvod sociálního pojištění ČR SR 

Zaměstnanec 119 622 Kč 131 394 Kč 

OSVČ 26 263 Kč 46 329 Kč 

Úspora OSVČ  93 359 Kč 85 065 Kč 

Úspora OSVČ  (v %) 78,04 % 64,74 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

Na základě výpočtů vyplynulo, že při stejném čistém příjmu je za zaměstnance 

odvedeno do státního rozpočtu 4 x více než za OSVČ v České republice a téměř 

3 x více na Slovensku. Tento výrazný rozdíl je způsoben dvěma faktory, 

a to různými způsoby stanovení vyměřovacích základů pro odvody pojistného 

a dále nastavením možnosti využít paušální výdaje pro OSVČ. Ty jsou 

dle výsledků dotazníku nastaveny na vysoké procentní hodnoty, které často 

výrazně převyšují hodnotu skutečných výdajů OSVČ. 

4.2 Starobní důchod 

Starobní důchod bude vypočten s předpokladem, že sociální pojištění bylo 

placeno minimální dobu pojištění pro rok 2018, tedy 34 let pro Českou 

republiku. Dále pak budeme uvažovat dobu 45 let, což odpovídá době 

od ukončení střední školy po důchodový věk. Bude srovnána výše odvodů 

sociálního pojistného a výše starobního důchodu. Výpočet bude proveden opět 

pro poplatníky, kteří dosahují průměrných příjmů.  

Tabulka 4: Starobní důchod zaměstnanců a OSVČ (v Kč a v %) 

 
Zaměstnanec 

ČR 

Zaměstnanec 

SR 
OSVČ ČR 

OSVČ 

SR 

Hrubá roční 

mzda/příjem 
379 752 379 752 445 992 

467 484 

Čistá roční mzda / 

příjem 
286 499  284 967 286 502 

284 971 

Starobní důchod/rok 

(34 let) 
142 495 159 645 78 269 88 052 

Starobní důchod k 

čistým mzdám 

(příjmům) 

49,74 % 56,02 % 27,32 % 30, 90 % 

Starobní důchod/rok 

(45 let)  
178 113 211 287 93 110 95 898 

Starobní důchod k 

čistým mzdám 

(příjmům) 

62,17 % 74,14 % 32,50 % 33,65% 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Z tabulky vyplývá, že díky nižším odvodům na sociální pojištění OSVČ, je také 

jejich důchod nižší ve srovnání se zaměstnanci. Výše důchodu u zaměstnanců, 

v případě že pojistná doba byla 34 let, ve srovnání s jejich čistou mzdou 

dosahuje cca 50 % v České republice a 56 % na Slovensku. U OSVČ dosahuje 

stanovený důchod ve srovnání s reálným čistým příjmem pouze 27 % v České 

republice a cca 31 % na Slovensku. V případě delší pojistné doby je tento 

poměr o několik procent vyšší, jak dokumentuje tabulka č. 4.   

4.3 Srovnání odvodů sociálního pojištění a výše vyplacených 

důchodů 

Následující část se věnuje porovnání odvodů sociálního pojistného a důchodů. 

Srovnání bude provedeno na základě výpočtů, kdy je doba pojištění určena 

na 34 let a 45 let. Pro délku pobírání důchodů byla stanovena doba pobírání 

důchodu 15 let. Tato doba byla stanovena s ohledem na průměrnou dobu dožití, 

na základě informací z Novinky.cz (2017). Od tohoto věku byl odečten věk, 

který je v roce 2018 jako rozhodný pro nárok na důchod. Následující tabulka 

uvádí výše odvedeného pojistného za rozhodné období a hodnotu vyplacených 

důchodů, následně je stanoven poměr těchto veličin. 

Tabulka 5: Poměr vyplacených důchodů a zaplacených odvodů (v Kč a v %) 

 Zaměstnanec 

ČR 

Zaměstnanec 

SR 

OSVČ 

ČR 

OSVČ 

SR 

Odvody SP za 34 let 4 067148 4 467 396 892 942 1 575 186 

Pobíraný důchod 15 let 1 994 930 2 394 675 1 095 766 1 320 780 

Poměr důchodu a 

odvodů 

49,5 % 53,6 % 122,7 % 83,85 % 

Odvody SP za 45 let 5 382 990 5 912 730 1 181 835 2 084 805 

Pobíraný důchod 15 let 2 493 582 3 169 305 1 303 540 1 438 470 

Poměr důchodu a 

odvodů 

46,32 % 53,6 % 110,3 % 69 % 

Zdroj: vlastní výpočty 

Z tabulky je patrno, že odvody na sociální pojištění u zaměstnance jsou v obou 

sledovaných zemích dostatečné, tedy zaměstnanec je schopen pokrýt svůj 

důchod. Zároveň je část, kterou zaměstnanec nedočerpal součástí prostředků, 

které jsou v rámci solidarity přerozděleny. Na druhou stranu OSVČ není 

schopna v ČR z odvedených částek na sociální pojištění pokrýt svůj důchod. 

Je jasné, že je tedy čerpáno z části, kterou nedočerpali zaměstnanci. 
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4.4 Dobrovolné důchodové připojištění (třetí pilíř) 

Z výše uvedených výpočtů je patrné, že převážně u OSVČ rozdíl v čistém 

příjmu a ve výši v budoucnu pobíraného důchodu je velmi výrazný. 

Proto by měli tito podnikatelé zvolit dobrovolné důchodové připojištění (třetí 

pilíř), na základě kterého by rozdíl mohl být zmírněn. V případě, 

že by očekávaný příjem v důchodu měl činit  80 % čisté průměrné mzdy, 

byly by potřebné roční a následně celkové úložky v hodnotách, jak uvádí 

tabulka č. 6. 

Tabulka 6: Hodnota potřebná k vyrovnání příjmu v důchodovém věku (v Kč) 

 
Zaměstnanec OSVČ 

ČR SR ČR SR 

Čistá roční mzda/příjem 286 499  284 967 286 502  284 971 

Starobní roční důchod (pojistná doba 34 let) - 

A 
142 495 159 645 78 269 88 052 

Starobní roční důchod (pojistná doba 45 let) - 

B 
178 113 211 287 93 110  95 898  

Důchodový příjem (80 % z čistého příjmu) - 

C 
229 199  227 974  229 202  227 977  

Roční rozdíl (C - A) při pojistné době 34 let 86 704  68 329  150 933 139 925 

Částka potřebná k vyrovnání 

důchodového příjmu (za 15 let)  
1 300 560  1 024 935  2 263 995 2 098 875 

Roční rozdíl (C - B) při pojistné době 45 let 51 086  16 687  136 092  132 079 

Částka potřebná k vyrovnání 

důchodového příjmu (za 15 let)  
766 290 250 305 2 041 380  1 981 185 

Zdroj: vlastní výpočty 

Rozdíly související s propadem příjmů v důchodovém věku lze vyřešit 

zapojením se do třetího pilíře, tedy hradit si dobrovolné doplňkové připojištění. 

Celkové částky potřebné k vyrovnání důchodu jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

Samotné výše úložek se pak budou odvíjet dle procentních hodnot v souvislosti 

se zhodnocením vkladů. 

5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

V příspěvku byly na základě odborné literatury a převážně právních norem 

stanoveny odvodové povinnosti podnikatelů (OSVČ) a zaměstnanců. 

Pro modelové příklady byly zvoleny příjmy ve výši průměrné mzdy 

za 4. čtvrtletí 2017, které byly čerpány z Českého statistického úřadu. 

Tyto hodnoty tvořily výši hrubé mzdy zaměstnance. Pro podnikatele byl 

stanoven specifický model, a to, aby hodnoty dosaženého čistého reálného 

příjmu OSVČ a čistého příjmu zaměstnance byly srovnatelné. Reálný čistý 

příjem OSVČ byl stanovován jako čistý příjem (příjem – procentní výdaje – 

celkové odvody) plus přičtená částka uplatněných paušálních výdajů, 
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které přesahovaly skutečně vzniklé výdaje. Výše této částky byla stanovena 

na základě informací zjištěných z dotazníku.  

Na základě srovnání bylo zjištěno, že podnikatelé do státního rozpočtu 

v souvislosti se sociálním pojištěním odvádí ve srovnání s odvody 

za zaměstnance velmi malé částky. Za zaměstnance se odvádí až 4x více 

v České republice a 3x více na Slovensku, jak vyplývá z tabulky č. 3. 

Tyto rozdíly vznikají hlavně z  rozdílně stanovených vyměřovacích základů 

pro odvod sociálního pojištění obou skupin poplatníků a dále z velkoryse 

nastavených procentních výdajů, které mohou podnikatelé uplatnit.  

Nižší odvody na sociální pojištění OSVČ mohou činit v budoucnu problém 

v souvislosti s výší důchodu těchto osob. Uvádí se, že pro zachování životní 

úrovně by výše důchodu měla činit až 80 % příjmů, které byly dosahovány 

v produktivním věku. Toto tvrzení ovšem neodpovídá skutečnosti. Z výpočtů 

bylo zjištěno, že u zaměstnanců bylo dosaženo 50 až 65 % v České republice 

a 62 až 69 % na Slovensku. U OSVČ dosahuje stanovený důchod ve srovnání 

s reálným čistým příjmem jen 27 až 32 % v České republice a 31 až 32 % 

na Slovensku, jak uvádí tabulka č. 4. Zde byly výpočty provedeny s ohledem 

na nastavenou hodnotu průměrné mzdy a dále pro pojistnou dobu 34 let a 45 

let. S ohledem na výsledky je možno konstatovat, že důchody pro podnikatele 

jsou tedy velmi nízké.  

Při srovnání odvedeného sociálního pojištění a čerpaného důchodu za dobu, 

která byla nastavena s ohledem na dobu dožití, bylo zjištěno, že zaměstnanec 

odvede za dobu pojištění na sociálním pojištění celou hodnotu v budoucnu 

čerpaného důchodu a ještě vytvoří rezervu. Toto tvrzení platí pro obě sledované 

země. Na druhé straně OSVČ v České republice neodvede sociální pojištění 

ve výši, kterou následně vyčerpá jako svůj (i když malý) důchod. Lze tedy říci, 

že přebytek odvedeného sociálního pojištění za zaměstnance vyčerpají 

podnikatelé. Další problém může vznikat v souvislosti s čerpanými sociálními 

dávkami, které mohou bývalí podnikatelé s malým důchodem čerpat. 

To by představovalo další výdaj státního rozpočtu. Na Slovensku tento trend 

pro OSVČ neplatí. Výsledky jsou zachyceny v tabulce č. 5. 

Na základě všech výše uvedených faktů by bylo vhodné zvýšit vyměřovací 

základy pro podnikatele tak, aby se nerovnost mezi odvedeným sociálním 

pojištěním za zaměstnance a podnikatele alespoň částečně zmírnila. Další 

doporučení souvisí se snížením procentních hodnot výdajů stanovených 

procentem z dosažených příjmů, které jsou nastaveny, dle názoru autorů tohoto 
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příspěvku, ve vyšších hodnotách, než jsou skutečné výdaje. Uvedené potvrdilo 

i provedené dotazníkové šetření. 

S ohledem na roční úsporu OSVČ ve srovnání s odvody na sociální pojištění 

za zaměstnance, která byla vyčíslena v tabulce č. 3, by bylo vhodné, 

aby si OSVČ během aktivního věku spořili na svůj v budoucnu vyplácený 

důchod s využitím doplňkového penzijního spoření (třetí pilíř). Je totiž jisté, 

že pokud podnikatelé odvádí do státního rozpočtu pouze minimální pojistné, 

tak i jejich důchod je stanoven na minimální výši.  

Na závěr je nutno konstatovat, že se OSVČ o výši svého důchodu nezajímají 

a většina z nich si nespoří v rámci možného doplňkového penzijního spoření. 

Uvedené vyplynulo z dotazníkového šetření, kdy pouze 8,3 % respondentů zná 

přibližnou výši svého v budoucnu vypláceného důchodu a pouze 18 % 

dotazovaných si přispívá na doplňkové penzijní spoření. Uvedené lze označit 

jako nezodpovědné chování. S ohledem na demografický vývoj, stárnutí 

populace a pozdější odchod do důchodu je toto spoření nezbytností, 

a to především pro OSVČ. 
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BEZ INTERVENCÍ – ODHAD KURSU KORUNY 

NO INTERVENTION - ESTIMATE OF THE EXCHANGE 

RATE OF THE CROWN 

 

Jitka Sládková, Zdeněk Karpíšek, Marianna Dražanová 

 

Abstrakt: Cílem článku bylo prostřednictvím statistických metod odhadnout, 

jaký by byl kurs koruny vůči dolaru a euru nebýt měnových intervencí ČNB. 

Pro odhad byly použity statistické metody intervalové korelace, metoda Monte 

Carlo a statistický program Statgraphics Centurion XV. Odhad byl korelován 

ke kvartálnímu HDP, které bylo kalkulováno důchodovu metodou (nezahrnuje 

vliv exportu). Korelace s HDP napomáhá věrohodnosti odhadu. Výstupem je, 

že koruna by byla dnes silnější v průměru o 13 % vůči euru a o 40 % vůči 

dolaru. Je jisté, že dolar v posledních letech posiluje díky mezinárodní politice 

USA, a tudíž autoři doporučují vzít tuto skutečnost v potaz.  

 

Klíčová slova: Česká národní banka, devizové intervence, makroekonomické 

ukazatele, inflace, HDP. 

 

Abstract: The aim of the article was to estimate the approximate exchange rate 

of the czech crown towards the dollar and the euro without the Czech National 

Bank monetary interventions through statistical methods. Statistical methods 

of interval correlation, Monte Carlo method using  Statgraphics Centurion XV 

were used for the estimation. The estimate was correlated to quarterly GDP, 

which was calculated by the income method (does not include the effect of 

export). The correlation with GDP helps the estimate to be credible. As a result, 

the czech crown would be stronger on average by 13% to the euro and by 40% 

to the dollar today. It is certain that the dollar has been strengthening in recent 

years thanks to US international policy, and therefore the authors recommend 

that this should be taken into account. 

 

Keywords: Czech National Bank, foreign exchange intervention, 

macroeconomic indicators, inflation, GDP. 

 

JEL klasifikace: E01, E31, E43, E52 
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1 ÚVOD 

V České republice monetární politiku provádí od 1. 1. 1993 Česká národní 

banka (dále jen „ČNB“). Jedním z jejích hlavních nástrojů mohou být devizové 

intervence. Devizové intervence jsou nákupy či prodeje cizích měn za českou 

korunu Českou národní bankou na devizovém trhu, jejichž cílem může 

být buď tlumení volatility na devizovém trhu a/nebo uvolnění, popř. zpřísnění 

měnové politiky. (ČNB, 2017) ČNB začala intervenovat korunu 7. listopadu 

2013. Období intervence bylo velmi dlouhé, a to celých 41 měsíců. Intervence 

skončily 6. dubna 2017. Po celou tuto dobu se snažila intervenovat českou 

měnu, a přiblížit ji co nejvíce kursu 27 Kč za 1 Euro.  

Obrázek 1: Kurz CZK/EUR a kurzový závazek ČNB 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Franta, 2014, s. 41 

Existují spekulace, že konec intervencí byl nasnadě, neboť v posledních dvou 

až těch měsících intervencí musela ČBN intervenovat ve velmi velkých 

objemech. Celkem ČNB vydala na intervence 2,012 bilionu korun. Cílem 

tohoto článku je zjistit, jak by vypadal kurs dnes, kdyby nebylo intervencí. 

2 ZDŮVODNĚNÍ INTERVENCÍ 

Důvody pro měnovou intervenci byly tři, a to obavy z deflace, podpora export 

a zpomalení importu. Hlavním důvodem měnové intervence byla obava 

z deflace. V průběhu roku 2013 docházelo ke klesání meziroční míry inflace.  
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Obrázek 2: Prognóza inflace z listopadu 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČNB, dostupné z: 

htts://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/predchozi_prognozy/prognoza_1311.html 

V lednu dosahovala meziroční míra inflace, měřená pomocí indexu 

spotřebitelských cen, 1,9%, v dubnu to bylo 1,7%, v srpnu 1,3 % a v listopadu 

dokonce 1,1%. Úplně nejnižší hodnoty v roce 2013 dosahovala meziroční míra 

inflace v říjnu, a to 0,9 %, což je hodnota, která je mimo toleranční pásmo. 

(Český statistický úřad, 2016). 

2.11 Transmisní mechanismus ČNB při intervencích 

Jak chtěla ČNB prostřednictvím kursových intervencí dosáhnout svého cíle lze 

objasnit prostřednictvím tzv. Transmisního mechanismu. „Transmisní 

mechanismus měnové politiky je řetězec ekonomických vazeb, který umožňuje, 

aby změny v nastavení operačního cíle, kterým jsou tržní krátkodobé úrokové 

míry, vedly k žádoucím změnám inflace.“ (Jílek, 2004) Transmisní 

mechanismus, který měl zabránit deflaci prostřednictvím měnové intervence je 

následující. Jednotlivé akce jdou časově chronologicky za sebou: 

1 Prodej korun, nákup eur ČNB 

2 Depreciace koruny vůči euru 

3 Zvýšení exportu vč. zvýšení poptávky po domácím zboží 

4 Zvýšení inflačních očekávání 

5 Růst agregátní poptávky: zvýšení investic a spotřeby 

6 Růst mezd, zaměstnanosti a inflace 

7 Hospodářský růst ekonomiky 
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Bod 5., růst agregátní poptávky se vztahuje k ceně za aktiva v ekonomice. 

Cenou aktiv rozumí například cena nemovitostí či akcií. V případě navýšení 

úrokových sazeb ceny aktiv většinou klesají, protože je snížena výnosnost aktiv 

ve vztahu k finančním aktivům, např. obligacím. Hodnota aktiv, které mají 

v držení ekonomické subjekty, klesne. Klesá tak spotřeba ekonomických 

subjektů a podniky snižují své investice z důvodu poklesu jejich bohatství. 

Dochází pak k poklesu agregátní poptávky, vzroste nezaměstnanost a sníží 

se růst inflace. (Černohorský, 2011) 

Transmisní mechanismus je teoretické ekonomické očekávání a každá 

ekonomika může reagovat různě, vzhledem k velkému počtu proměnných, 

které jsou následně ovlivňovány dalšími aspekty v ekonomice.  

3 METODOLOGIE 

Odhad kursu koruny vůči euru a dolaru byl vytvořen na základě dat pomocí 

intervalové korelace. Vstupními daty byly: 

Kursy české koruny vůči euru a amerického dolaru (dále jen dolar) – denní 

hodnoty 

HDP ČR – kvartální hodnoty 

V případě jednotlivých kursů se jednalo o 5039 hodnot kursu Kč/Euro a 5039 

hodnot kursu Kč/dolar. Hodnoty byly uvedeny od 1. 1. 2000, kdy vzniklo euro 

až do data začátku měnové intervence ČBN. Zdrojem hodnot byla ČNB. 

Vzorek hodnot je uveden na obrázcích níže. 
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Obrázek 3: Grafické znázornění hodnot vstupující do výpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Statgraphics Centurion XV na základě dat 

z www.cnb.cz 

Hodnoty kursu Kč/Eur se pohybovaly v rozmezí 22,97 až do 38,60. Hodnoty 

kursu Kč/Dolar se pohybovaly v rozmezí 14,45 až k 42,13. Tyto hodnoty byly 

prostřednictvím intervalové analýzy převedeny na kvartální interval a následně 

byly prostřednictvím statistické metody Monte Carlo korelovány k HDP ČR. 

Byly použity kvartální hodnoty hrubého domácího produktu vypočteného 

důchodovou metodou v běžných cenách. Hodnoty HDP byly staženy z portálu 

Českého statistického úřadu. Statistické odhady byly zpracovány v programu 

Statgraphics Centurion XV. 

4 VÝSLEDKY 

Pomocí statistických metod a především pak intervalové analýzy a metody 

Monte Carlo byly zjištěny následující odhady. Z hlediska statistiky byla použita 

hladina významnosti pouze 50%. Důvodem byla snaha o přesnější předpověď, 

neboť při vysoké hladině významnosti (95 %) se hodnoty u kursu dolaru blížily 

nule (u hranice očekávaného minima).  



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

123 

Tabulka 1: Výsledky odhadu kursu koruny vůči euru v období 2014-2019 

    Lower           

50,0% 

Upper 

50,0% 

    Lower 

50,0% 

Upper 

50,0% 

Period Forecast Limit Limit Period Forecast Limit Limit 

Q1.14 26,479 26,016 26,942 Q1.17 24,3436 22,6743 26,013 

Q2.14 26,301 25,6463 26,9558 Q2.17 24,1657 22,4333 25,8981 

Q3.14 26,1231 25,3212 26,925 Q3.17 23,9878 22,1946 25,7809 

Q4.14 25,9452 25,0192 26,8712 Q4.17 23,8098 21,9578 25,6618 

Q1.15 25,7672 24,7319 26,8025 Q1.18 23,6319 21,7229 25,5409 

Q2.15 25,5893 24,4552 26,7234 Q2.18 23,4539 21,4896 25,4183 

Q3.15 25,4113 24,1863 26,6363 Q3.18 23,276 21,2578 25,2941 

Q4.15 25,2334 23,9238 26,5429 Q4.18 23,098 21,0274 25,1686 

Q1.16 25,0554 23,6664 26,4444 Q1.19 22,9201 20,7984 25,0418 

Q2.16 24,8775 23,4134 26,3416 Q2.19 22,7421 20,5705 24,9138 

Q3.16 24,6995 23,1639 26,2351 Q3.19 22,5642 20,3437 24,7847 

Q4.16 24,5216 22,9177 26,1255 Q4.19 22,3862 20,118 24,6545 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Statgraphics Centurion XV na základě dat 

z www.cnb.cz a www.czso.cz 

Kurs koruny vůči dolaru je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Výsledky odhadu kursu koruny vůči dolaru v období 2014-2019 

    Lower 

50,0% 

Upper 

50,0% 

    Lower 

50,0% 

Upper 

50,0% 

Period Forecast Limit Limit Period Forecast Limit Limit 

Q1.14 19,3633 18,4887 20,2378 Q1.17 16,6121 13,4587 19,7654 

Q2.14 19,134 17,8971 20,3708 Q2.17 16,3828 13,1104 19,6552 

Q3.14 18,9047 17,3899 20,4196 Q3.17 16,1535 12,7663 19,5408 

Q4.14 18,6755 16,9263 20,4246 Q4.17 15,9243 12,4259 19,4226 

Q1.15 18,4462 16,4905 20,4018 Q1.18 15,695 12,089 19,301 

Q2.15 18,2169 16,0746 20,3592 Q2.18 15,4657 11,7552 19,1763 

Q3.15 17,9877 15,6737 20,3016 Q3.18 15,2365 11,4242 19,0487 

Q4.15 17,7584 15,2847 20,2321 Q4.18 15,0072 11,0959 18,9185 

Q1.16 17,5291 14,9054 20,1529 Q1.19 14,7779 10,7701 18,7858 

Q2.16 17,2999 14,5342 20,0656 Q2.19 14,5487 10,4465 18,6509 

Q3.16 17,0706 14,1699 19,9713 Q3.19 14,3194 10,125 18,5138 

Q4.16 16,8413 13,8117 19,871 Q4.19 14,0901 9,80553 18,3747 

Zdroj: vlastní zpracování v programu Statgraphics Centurion XV na základě dat 

z www.cnb.cz a www.czso.cz 

Z obou tabulek je zřejmé, že česká koruna v případě, že by k intervencím 

nedošlo, byla silnější. Velkou výhodou odhadu je přímá závislost korelované 

hodnoty na HDP. Hodnota HDP je totiž počítána důchodovou metodou, 

tudíž nezahrnuje export a není tedy souvislostí s intervencemi ovlivněna. Přímá 

korelace odhadu na HDP poté zaručuje určitou míru věrohodnosti odhadu.  
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5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Intervence ČNB rozdělily české ekonomy na dva tábory. Ty, kteří jí obhajují 

a ty, kteří se staví přímo proti ní. Ať už měla intervence na českou ekonomiku 

pozitivní nebo negativní vliv, faktem zůstává, že trvala příliš dlouho na to, 

aby po ní nezůstaly následky. Více jak 3 roky byl kurs koruny držen uměle 

centrální autoritou v době silného hospodářského růstu. Existuje několik 

oblastí, které intervence pomohly. Mnohem více je však těch, kde působily 

proti vlastním občanům. Mezi hlavní dopady intervencí můžeme zařadit: 

1. Ceny importovaného zboží. 

2. Ceny exportovaného zboží. 

3. Akvizice a přímé zahraniční investice 

 Zvýšení zaměstnanosti 

 Navýšení HDP 

 Odliv dividend 

 Nižší příjem do státního rozpočtu 

 Stagnující mzdy (atraktivita levné pracovní síly) 

4. Turismus. 

5. Ekonomické výnosy z kurzové stability. 

6. Trhy cenných papírů. 

7. Braindrain. 

Ceny importovaného zboží byly vyšší, než kolik by stály v případě, 

že by koruna nebyla uměle oslabována. Rozdíl v kursu u eura je cca 13 %, 

rozdíl u dolaru je ještě výraznější, a sice téměř 40 %. Jelikož je česká 

ekonomika silně navázána především na export směrem do Německa, lze 

usuzovat, že 13% rozdíl je reálný. Dolar nicméně posílil především 

v posledních letech i díky nové volbě prezidenta a postupných kroků ochrany 

amerického výrobce. Je jasné, že koruna by nebýt intervencí byla silnější, avšak 

průměrné hodnoty odhadu, které ukazují, že by tato hodnota byla o 40 % nižší, 

mohou být až příliš optimistické. Česká republika je exportně orientovaná 

ekonomika. Její export je však z více než poloviny závislý na importu (podle 

statistik OECD až ze 60 %). Proto dopad na ceny importovaného 

i exportovaného zboží je velký. Autoři, z výše uvedených praktických dopadů 

intervencí považují za nejzávažnější – kromě cen importovaného zboží 

a samotného faktu oslabení měny v době konjunktury, tzv. braindrain. Odliv 
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vysoce kvalifikované síly, například lékařů, za vyšším výdělkem, jejich 

absence na českém pracovním trhu a příjem z jejich působení v ČR má velké 

následky. Intervence trvaly téměř 3,5 roku. Je velmi naivní očekávat, že ihned 

po jejich ukončení se kursy koruny dostanou na svou „přirozenou“ úroveň. 

Kurs byl udržován v oslabení příliš dlouho, což stálo ČNB nemalé prostředky. 

Otázkou je, co je „přirozený“ kurs po intervencích, nebo jaký by byl, kdyby 

intervencí nebylo. Náš výzkum se na tyto otázky snažil odpovědět. 

AFILACE 

Příspěvek je součástí řešení projektového záměru IGA_AS_03_01/2 

„Nestandardní metody matematického modelování ekonomických indikátorů“. 
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DETERMINANTY ROZVOJE AKCIOVÝCH TRHŮ 

V ZEMÍCH AFRIKY 

DETERMINANTS OF THE STOCK MARKET 

DEVELOPMENT IN AFRICAN COUNTRIES 

 

Viktar Dudzich 

 

Abstrakt: Tento článek se zabývá určením determinant rozvoje akciových trhů 

v zemích subsaharské Afriky. V rámci příspěvků jsou diskutována teoretická 

a praktická východiska interakcí mezi ekonomickým a institucionálním 

rozvojem na jedné straně a velikostí a likviditou akciových trhů na straně 

druhé. Na základě toho jsou voleny ukazatele, jež můžou mít vliv na akciové 

trhy zemí analyzovaného regionu. Následně je zkoumán vztah mezi ukazateli 

rozvoje akciových trhů a ukazateli makroekonomické a institucionální povahy. 

Výzkum je proveden pomocí panelové regrese za použití aktuálních dat 

z afrických trhů. Bylo zjištěno, že ekonomická vyspělost, úroveň rozvoje 

bankovního systému, míra úspor a kvalita institucí mají pozitivní vliv na stav 

akciových trhů zemí subsaharské Afriky. 

 

Klíčová slova: akciové trhy, subsaharská Afrika, finanční systém, zahraniční 

investice, instituce. 

 

Abstract: This paper finds and evaluates determinants of stock market 

development in countries of sub-Saharan Africa. Firstly, theoretical and 

empirical findings of interactions between economic development and stock 

market size and liquidity are discussed. Based on that, economic and 

institutional variables that may influence stock markets’ development in the 

analyzed region are selected. The relations between stock market development 

indicators and economic and institutional variables are examined afterwards. 

The estimation is conducted with help of panel regression using actual data 

from African stock markets. The positive influence of the level of economic 

development, banking system’s advancement, savings rate and institutional 

quality on the stock markets of sub-Saharan African countries was discovered. 
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1 ÚVOD 

V minulosti byl za nejzásadnější problém méně vyspělých zemí, jehož řešením 

se zabývaly teorie klasické rozvojové ekonomie 50. a 60. let, považován 

nedostatek kapitálu – vnitřní zdroje fakticky neexistovaly a vnější nebyly 

dostupné kvůli absenci potřebné investiční infrastruktury a institucí. Postupná 

liberalizace kapitálových toků a mezinárodní ekonomická integrace 

rozvojových zemí, jež probíhá od 80. let minulého století, ukázala, že samotný 

kapitál není schopen vyřešit hospodářskou zaostalost „třetího světa“ – finanční 

systémy těchto zemí nebyly schopny zajistit správnou alokaci a využití 

prostředků (Stiglitz, 1989; De Gregorio – Guidotti, 1995; La Porta a kol., 2006). 

Proto je rozvoji finančních systémů a kapitálových trhů v rozvíjejících 

se zemích věnována zvláštní pozornost. Mnohé rozvojové země a regiony 

se staly důležitými investičními centry a početné empirické studie poukazují 

na existenci kladného vztahu mezi vývojem finančního systému, trhem kapitálu 

a ekonomickou vyspělostí (De Gregorio – Guidotti, 1995; Levine – Zervas, 

1996; Agyemang a kol., 2018). Důraz je přitom kladen na rozvoj akciových 

trhů – jejich fungování v rozvojových zemích prohlubuje jejich mezinárodní 

finanční integraci, usnadňuje přístup ke kapitálu pro nově vznikající 

společnosti, zvyšuje kvalitu corporate governance (Demirguc-Kunt – Levine, 

1996; Singh, 2008; El-Wassal, 2013).  

I v nejméně hospodářsky rozvinutém regionu světa – Africe – se zdůrazňuje 

vliv akciových trhů na hospodářský růst: většina výzkumů na toto téma 

potvrzuje existenci pozitivního vztahu mezi ukazateli rozvoje akciového trhu 

(kapitalizace, likvidita atd.) a úrovní ekonomické vyspělosti (Yartey, 2008; 

Singh, 2008; Touny, 2012; Agyemang a kol., 2018). Méně prozkoumanou 

zůstává otázka, proč v některých zemích regionu akciové trhy hrají důležitou 

roli v akumulaci kapitálu a financování podnikatelských iniciativ, když v jiných 

je jejich význam zcela zanedbatelný. Vzhledem k prokázané důležitosti 

akciových trhů pro ekonomický rozvoj zemí regionu cílem tohoto příspěvku je 

stanovit, jaké faktory hrají největší roli pro růst a rozvoj akciových trhů 

v zemích Afriky.  
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První část článku poskytuje přehled literatury na toto téma. Druhá část 

se zabývá popisem interakcí mezi úrovní ekonomického vyspělosti, institucemi 

a stupní rozvoje akciového trhu s důrazem na specifika rozvíjejících se zemí; 

na základě názorů a průzkumů odborníků vymezuje nejdůležitější determinanty 

rozvoje akciových trhů v afrických zemích. Třetí část seznamuje čtenáře 

se současným stavem akciových trhů ve státech Afriky. Čtvrtá část empiricky 

ověřuje vztah mezi teoreticky vymezenými determinantami rozvoje akciových 

trhů a jeho likviditou v afrických zemích pomocí panelové regrese. Na závěr je 

provedeno shrnutí výsledků. 

2 PŘEHLED LITERATURY 

Interakce mezi vývojem finančního systému a ekonomickým rozvojem, 

a zároveň jejich specifika v rozvojových zemích, jsou předmětem diskuzí 

světových ekonomických odborníků již dlouhou dobu, přitom se v případě 

akciových trhů názory ohledně jeho role v ekonomice liší – teoretická 

pojednání jsou často skeptická vůči významu těchto institucí v rozvojovém 

světě, ale empiricky zaměřené výzkumy ve své většině prokazují pozitivní vliv 

akciových trhů na ekonomický růst. Názory ohledně faktorů ovlivňujících 

vývoj akciových trhů jsou jednotnější, avšak empirické výzkumy této oblasti 

ne vždy přináší očekávané výsledky. 

Stiglitz (1989) poukazuje na to, že v méně rozvinutých státech bude 

financování na akciových trzích vždy hrát menší roli než bankovní financování, 

a rozvoj akciových trhů nemá být prioritou policy-makerů takových zemí. 

Akciové trhy přitom jsou považovány za sekundární výstup obecného 

ekonomického rozvoje (Stiglitz, 1989). Podobné názory najdeme např. u Singh 

(2008), jež zdůrazňuje, že institucionální nedokonalosti, politická rizika 

a nedostatečná propojenost finančních systémů s vyspělým světem omezuje 

roli akciových trhů v rozvojových zemích. El-Wassal (2013) vymezuje 

determinanty rozvoje akciových trhů (podrobněji viz další část) a uvádí, 

že většina méně úspěšných rozvojových zemí nesplňuje podmínky, jejichž 

naplnění je zásadní pro tento rozvoj. Ekonomické determinanty rozvoje 

akciových trhů v méně vyspělých zemích jsou studovány Garcia a Liu (1999), 

přitom tento příspěvek uvádí, že kromě ryze makroekonomických faktorů 

(tempo růstu HDP, míra úspor, HDP na hlavu) hraje důležitou roli úroveň 

rozvoje bankovního systému8. Henry (2000) poukazuje na nedostatečnou 

                                                           
8 Jiní autoři (např. Singh, 2008) naopak tvrdí, že se příliš rozvinutý bankovní systém stává 

substitutem akciových trhů v rozvojových zemích. 
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liberalizaci akciových trhů rozvojových zemí, jejímž důsledkem je neefektivita 

a nesprávné ocenění obchodovaných titulů. La Porta a kol. (2006) uvádí, 

že rozvoj akciových trhů je podmíněn kvalitou investiční legislativy, což je 

častým problémem méně vyspělých států. Aktuální a komplexní přehled 

faktorů, jež mají jak teoretický, tak i empiricky prokázaný vliv na stupeň vývoje 

akciových trhů, poskytuje příspěvek Ho a Yike (2017), jež analyzují dosavadní 

výzkumy na toto témat a dospívají k závěru, že v současnosti význam 

institucionálních faktorů (především v oblasti investiční legislativy, ochrany 

investorů a kvality ekonomické politiky obecně) roste především v zemích, 

jež už disponují určitou investiční infrastrukturou a fungujícími kapitálovými 

trhy. V méně rozvinutých zemích makroekonomické determinanty jsou stále 

důležitější, než institucionální podmínky (Ho – Yike, 2017). Jejich poznatky 

jsou verifikovány výzkumem Tsaurai (2018), jenž je zaměřen na tzv. emerging 

markets – země, úroveň rozvoje jejichž kapitálových trhů je relativně nízká 

oproti vyspělému světu (i když nesrovnatelně vysoká oproti zemím 

zkoumaným v tomto článku). V těchto státech převládá vliv „klasických“ 

ekonomických determinant rozvoje akciových trhů (Tsaurai, 2018).  

Analýzu vztahů mezi velikostí a likviditou akciových trhů na jedné straně 

a ekonomickým vývojem na straně druhé najdeme např. u Demirguc-Kunt – 

Levine (1996), Levine – Zervos (1996), Caporale a kol. (2004), Touny (2012). 

Demirguc-Kunt a Levine (1996) prokazují pozitivní vliv akciových trhů 

na ekonomický růst zejména v zemích s rozvinutým bankovním systémem, 

přitom dle nich růst kapitalizace a likvidity akciových trhů nejenom probíhá 

simultánně s ekonomickým růstem, ale i ho předbíhá, čímž poukazuje 

na důležitost akciových trhů pro předvídání ekonomického vývoje. Levine – 

Zervos (1996) provádí podobný výzkum a zjišťují, že likvidita a mezinárodní 

propojenost jsou těmi charakteristikami akciových trhů, jež jsou „zodpovědné“ 

za ekonomický růst. Caporale a kol. (2004) studují kanály, přes něž akciové 

trhy pozitivně působí na ekonomický růst v rozvojových zemích a objevují, 

že akciové financování je důležité zejména pro menší a rizikovější podniky, 

jež ve svých zemích nemají přístup k bankovnímu financování. Výzkumy 

na aktuálních datech (Touny, 2012) také potvrzují pozitivní vliv akciových trhů 

na ekonomický rozvoj. Všichni autoři však uvádí, že kauzalita může být 

i obrácená, a tím dělají aktuálním výzkum, provedený v tomto příspěvku.   

Problematika vývoje akciových trhů v zemích Afriky je studována 

např. Mlambo – Biekpe (2001), Yartey – Adjasi (2007), Andrianavo – Yartey 

(2009), Acquah-sam (2016), Agyemang a kol. (2018), přitom se zdůrazňuje 

jak neefektivita a nedostatečná likvidita afrických trhů, tak i jejich rostoucí role 
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ve financování zejména v některých státech. Yartey – Adjasi (2007) a Yartey 

(2008) zjišťují, že akciové trhy mají pozitivní vliv na ekonomický růst zejména 

v politicky stabilnějších státech s vyšší úrovní příjmů a rozvinutým bankovním 

sektorem. Potvrzení těchto myšlenek najdeme také u Aseidu (2006). Pozitivní 

vliv bankovního systému na rozvoj akciových trhů prokazují Andrianavo – 

Yartey (2009) a Agyemang a kol., (2018). Veškeré studie potvrzují i pozitivní 

vztah mezi kvalitou institucí a velikostí akciových trhů. Mezi moderními 

empirickými výzkumy, jež se zaměřují na země Afriky, lze zdůraznit práci 

Acquah-sam (2016), jenž aplikuje metodologii Yartey – Adjasi (2008) na data 

z akciových trhů Ghany a prokazuje statisticky významný vliv růstu HDP 

a tvorby hrubého kapitálu na likviditu a velikost akciového trhu země.  

Faktory ovlivňující investice do afrických zemí vymezuje např. Aseidu (2006), 

přitom autorka zdůrazňuje, že přímé investice hrají větší roli než investice 

do afrických cenných papírů. Obzvlášť je zdůrazňována důležitost přítomnosti 

velkých přírodních zdrojů, jež se však stává „magnetem“ pro investice 

jen v případě alespoň přiměřeně dobře fungujících institucí (Aseidu, 2006; 

podobné myšlenky najdeme také např. u Yartey – Adjasi, 2007; Yartey, 2008). 

3 DETERMINANTY ROZVOJE AKCIOVÝCH TRHŮ  

Většina empirických studií zabývajících se interakcemi mezi vývojem 

kapitálových trhů a ekonomickým růstem jsou zaměřeny především 

na vysvětlení vlivu těchto trhů na hospodářství (De Gregorio – Guidotti, 1995; 

Demirguc-Kunt – Levine, 1996; Levine – Zervas, 1996). Zdroje tohoto vlivu 

jsou více či méně jednoznačně vymezeny: dobře fungující kapitálové 

(a konkrétněji akciové) trhy usnadňují přístup korporátního sektoru 

k financování, zvyšují atraktivitu domácích aktiv pro zahraniční investory, 

pozitivně ovlivňují domácí míru úspor a v dlouhém období – i bohatství 

domácností přes výnosy z investic (De Gregorio – Guidotti, 1995). Poněkud 

složitějším úkolem je specifikace faktorů (buď ekonomické, politické 

či institucionální povahy), jež ovlivňují či determinují vznik, růst a fungování 

akciových trhů.  

Existují názory, že rozvoj akciového trhu je ve svém smyslu vedlejším 

produktem obecného ekonomického růstu a tento trh se vyvíjí pouze 

v návaznosti na ekonomický vývoj země, tedy je málo ovlivněn politickými 

rozhodnutími, jež mají za úkol stimulovat akciový trh (Stiglitz, 1989). To je 

nejspíše pravdou v případě více rozvinutých zemí s relativně funkčními 

ekonomickými institucemi, ale empirická zjištění ze zaostalejších států 
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Latinské Ameriky, Asie a Afriky poukazují na to, že země s podobnou úrovní 

ekonomické vyspělosti můžou mít kvalitativně a kvantitativně velice odlišné 

akciové trhy (Yartey, 2008; Adrianaivo – Yartey, 2009). Právě kvůli tomu 

se zkoumá závislost velikosti a likvidity akciových trhů a makroekonomických 

či institucionálních ukazatelů, u nichž lze očekávat, že na tyto trhy mají vliv.  

Typickými testovanými ekonomickými proměnnými je úroveň hospodářské 

vyspělosti (měřena pomocí HDP na hlavu), míra úspor, stupeň integrace 

do světového ekonomického systému (měřena jako ekonomická otevřenost – 

podíl součtu exportu a importu na HDP), úroveň rozvoje bankovního systému, 

přitom většinou platí, že faktory, jež jsou z hlediska hospodářského vývoje 

považovány za obecně pozitivní, jsou statisticky významné při vysvětlení růstu 

akciových trhů (Garcia – Liu, 1999; Yartey, 2008; Adrianaivo – Yartey, 2009; 

Agyemang a kol., 2018). Zároveň platí, že akciové trhy rozvojových zemí jsou 

„citlivější“ na změny makroekonomických parametrů (Garcia – Liu, 1999). 

Význam makroekonomické stability (ve smyslu nízké inflace, méně volatilního 

měnového kurzu a dostatečné míry úspor) je prokázán Tsaurai (2018), přitom 

tyto faktory jsou rozhodujícími zejména na počátečním stadiu rozvoje 

národních akciových trhů.  

Bezprostřední vliv na finanční systém, investice a akciové trhy mají i mnohé 

ukazatele institucionálního rozvoje (vymahatelnost práva, úroveň byrokracie, 

politická stabilita – La Porta a kol., 2006). Empiricky potvrzený pozitivní vliv 

vybraných institucionálních proměnných lze najít u Yartey – Adjasi, 2007; 

Agyemang a kol., 2018. Důležitost institucionálních faktorů9 pro investice 

obecně je zkoumána Aseidu (2006), přitom se zdůrazňuje pozitivní vliv 

politické stability a absence korupce. Pozitivní vliv investiční legislativy 

na finanční trhy je prokázán La Porta a kol. (2006). Pozornost si zaslouží 

i zjištění Perotti a van Oijen (2001), jež prokazují kladný vliv privatizačních 

procesů na aktivitu na akciových trzích rozvojových zemí, přitom samotná 

privatizace je považována za způsob snížení politických rizik v zemi10. 

Komplexní analýza vlivu těchto faktorů, jež může být nalezena u Ho a Yike 

(2017), však poukazuje, že vliv institucí na akciové trhy roste zejména 

v zemích, jež můžou být považovány alespoň za středně příjmové (Ho – Yike, 

2017).   

                                                           
9 Jež jsou empiricky zpravidla vyjádřeny indexy mezinárodních organizací. 
10 Z tohoto hlediska by mohlo platit, že akciové trhy rostou více v zemích, kde má stát menší 

účast na hospodářství. 
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Nejpodrobnější přehled determinant rozvoje akciových trhů, z něhož bude 

vycházet kvantitativní část tohoto článku, najdeme u El-Wassal (2013), 

jenž vymezuje čtyři skupiny faktorů, které ovlivňují trhy akcií – instituce, 

ekonomická politika, faktory na straně poptávky a faktory na straně nabídky. 

Shrnutí nabízí tabulka č.1. 

Tabulka 2: Determinanty rozvoje akciových trhů 

Ekonomická politika Instituce Poptávka Nabídka 

Monetární politika Politická stabilita Úroveň 

ekonomického 

rozvoje (HDP na 

hlavu) 

Velikost 

ekonomiky 

Fiskální politika Úroveň rozvoje 

bankovního systému 

Domácí 

investiční zdroje 

Tempo 

ekonomického 

růstu 

Investiční a finanční 

legislativa 

Legislativa v oblasti 

kapitálového trhu a 

ochrany investorů 

Zahraniční 

investiční zdroje 

Struktura 

ekonomiky 

Zdroj: El-Wassel, 2013 

Nejdůležitějším stavebním kamenem rozvoje akciových trhů je reálné 

hospodářství, jež ovlivňuje dvě skutečnosti – zjednodušeně řečeno, má být 

„do čeho investovat“ – v ekonomice mají existovat perspektivní subjekty 

vyhledávající kapitál11; a „komu investovat“ – z tohoto hlediska je zásadní 

úroveň ekonomického rozvoje a příjmů, míra úspor a přítomnost zahraničních 

investičních zdrojů (El-Wassel, 2013).  

Role ekonomické politiky v rozvoji akciových trhů v méně rozvinutých zemích 

především spočívá ve stabilizaci hospodářství a zabránění akumulace vnější 

a vnitřní nerovnováhy (El-Wassel, 2013). Mezi její výstupy zvyšující 

atraktivitu akciových trhů rozvojových států jsou především nízká 

a kontrolovatelná inflace, stabilní měnový kurz, omezení zahraničního 

zadlužení, přiměřené deficity státního rozpočtu (Yartey, 2008; El-Wassel, 

2013). Na jinou stranu, expanzivní monetární nebo fiskální politika, jež je 

v rozvinutých zemích často stimulem růstu akciových trhů a cen akcií, 

je v rozvojovém světě vnímána trhy spíše negativně – zdůrazňují se její 

destabilizující účinky a krátkozrakost (El-Wassel, 2013). Z hlediska investiční 

legislativy a finanční otevřenosti má největší roli absence omezení pohybů 

                                                           
11 Největší roli hraje skutečný a očekávaný ekonomický růst; v případě rozvojových zemí – 

také struktura hospodářství – menší podíl zemědělského sektoru na HDP, větší – průmyslu 

a služeb, pozitivem je  většinou i přítomnost zásob nerostných surovin (Yartey, 2008; El-

Wassel, 2013). 
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kapitálu, právní úprava institucionálního investování, podpora soukromých 

investic ze strany státu (El-Wassel, 2013).  

Po institucionální stránce je vliv politické stability na akciové trhy rozvojových 

zemí považován za větší, než na vyspělých trzích rozvinutého světa (Yartey – 

Adjasi, 2007; El-Wassel, 2013). Hlavním důvodem je větší propojení 

politického a ekonomického života a větší vliv politických událostí na reálné 

hospodářství (přitom největším extrémem jsou země subsaharské Afriky – 

Yartey – Adjasi, 2007). Velikost a růst akciových trhů je zároveň pozitivně 

korelovány s úrovní rozvoje bankovního systému a legislativou v oblasti 

finančního trhu (Adrianaivo – Yartey, 2009; Agyemang a kol., 2018). 

I když důležitost institucionálních faktorů nemůže být podhodnocována, 

některé výzkumy (např. Ho – Yike, 2017) zdůrazňují, že v případě nejméně 

rozvinutých zemí role institucí je sekundární ve srovnání 

s makroekonomickými determinantami.  

4 STAV AKCIOVÝCH TRHŮ V ZEMÍCH AFRIKY 

Země Afriky vždy byly a zůstávají na světové ekonomické periferii a jejich 

akciové trhy jsou považovány za velice rizikové, nestabilní a nelikvidní (Singh, 

2008; Agyemang a kol., 2018). Avšak i přes to v některých státech regionu 

(spíše ekonomicky úspěšnějších či disponujících určitými rozvinutými 

hospodářskými odvětvími) tyto instituce zažívají výrazný rozvoj a lákají 

investory nadprůměrnými výnosy (Yartey – Adjasi, 2007; Singh, 2008). 

Zároveň v některých afrických zemích (Jižní Afrika, Ghana, Zimbabwe) jsou 

akciové trhy velice důležitým zdrojem financování pro místní společnosti 

a jejich role odpovídá roli akciových trhů v mnohem rozvinutějších zemích 

Jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky (Yartey – Adjasi, 2007). V současnosti 

na území Afriky funguje 18 národních a jedna regionální burza; většina z nich 

vznikla v 90. letech minulého století v důsledku finanční liberalizace regionu 

(Mlambo – Beikpe, 2001). Pouze země, kde již dávno existují sektory 

hospodářství vyžadující významné investice – především těžba nerostných 

surovin – mají relativně dlouhou tradici existence akciových trhů12, přitom 

platí, že takové státy jsou obecně atraktivnější z hlediska zahraničních investic 

(Aseidu, 2006). Významný rozvoj těchto trhů a prudký růst cen obchodovaných 

titulů zažívaly africké burzy především v předkrizových letech 21. století, 

jež jsou charakterizovány zvyšujícím se zájmem investorů o diversifikaci 

pomocí investic na nových trzích a zároveň rychlým hospodářským vzestupem 

                                                           
12 Např. Jižní Afrika, Nigérie, Zimbabwe, Keňa (Mlambo – Biekpe, 2001). 
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analyzovaného regionu – v neposlední řadě kvůli vysokým cenám nerostných 

komodit (Yartey – Adjasi, 2007). Poslední desetiletí již nebylo tak úspěšné – 

pokles cen surovin, oslabení měn rozvojových zemí, zvyšující se politická 

nestabilita v některých zemích regionu vedly k tomu, že objem obchodů 

na mnohých burzách dramaticky poklesl (zejména v případě menších, 

nelikvidních a volatilních trhů, ale také např. i Nigérie – jednoho z největších 

afrických trhů), a jejich tržní kapitalizace nepřekročila předkrizovou úroveň 

(PWC, 2017). Nadprůměrný růst byl pozorován především na rozvinutějších 

a mezinárodně integrovaných trzích (např. Jižní Afrika, Egypt – World Bank, 

2019). Tabulka č. 2. poskytuje informaci o ukazatelích velikosti a likvidity 

afrických akciových trhů (údaje jsou za nejaktuálnější dostupné období, mnohé 

burzy nezveřejňují aktuální informace – ASEA, 2019; World Bank, 2019).  

Tabulka 2: Ukazatele rozvoje akciových trhů v zemích Afriky 

Země Rok Kapitalizace  

ml. USD 

Kapitalizace/ 

HDP 

Objem 

obchodů / 

HDP 

Obrat13 

% 

Počet 

kotovaných 

společností 

Botswana 2015 37478 0,343 0,0290 6,20 32 
Egypt 2018 42005 0,197 0,0613 34,47 250 

Ghana 2012 3098 0,078 0,0012 8,20 29 

Keňa 2017 22334 0,558 0,1430 10,12 65 
Malawi 2017 796 0,148 0,0015 1,07 13 

Mauritius 2018 9848 0,734 0,0339 4,62 99 

Maroko 2018 61081 0,611 0,0385 6,38 75 
Mosambik 2017 867 0,078 0,0027 3 7 

Namibie 2018 2462 0,219 0,0054 n/a 10 

Nigérie 2018 31521 0,099 0,0058 8,2 164 
Rwanda 2015 3771 0,477 0,0062 10,22 7 

Jižní 
Afrika 

2018 865328 3,528 1,1744 34,09 289 

Súdán 2017 2235 0,027 0,0119 5,01 63 

Tanzanie 2012 8397 0,334 0,0070 0,33 17 
Tunis 2018 8329 0,223 0,0198 10,14 82 

Uganda 2015 710 0,02 0,0022 1,8 16 

Zambie 2015 5697 0,034 0,0150 0,76 22 
Zimbabwe 2017 4008 0,282 0,0090 4,84 62 

BRVM14 2018 8490 n/a n/a n/a 45 

Zdroj: World Bank, 2019; ASEA, 2019; vlastní zpracování 

Lze vidět, že mnohé trhy jsou velice malé a nelikvidní, v některých zemích 

se neuskutečňují skoro žádné obchody či jsou obchodovány pouze akcie 

několika mála společností (Yartey, 2008; Singh, 2008). Specifikem afrických 

trhů je relativně vysoký počet kotovaných společností a oproti mnohým 

rozvojovým zemím vyšší podíl tržní kapitalizace na HDP, avšak nízké hodnoty 

                                                           
13 Podíl počtu zobchodovaných akcií a celkového počtu kotovaných akcií.  
14 Regionální burza situována v Pobřeží Slonoviny, jež obsluhuje 8 států Východní Afriky: 

Benin, Burkina Faso, Guinea Bissau, Pobřeží Slonoviny, Mali, Niger, Senegal a Togo.  
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ukazatelů likvidity svědčí o tom, že mnohé trhy fungují spíše formálně. 

Za likvidní15 (dle měřítek trhů rozvojových zemí) můžou být považovány 

především trhy Jižní Afriky, Egypta, Keni, přitom trh Jižní Afriky je jak svojí 

kapitalizací, tak i objemem obchodů několikanásobně větší než zbytek 

afrických trhů dohromady.  

5 EMPIRICKÝ ODHAD VLIVU EKONOMICKÝCH 

A INSTITUCIONÁLNÍCH FAKTORŮ NA ROZVOJ 

AKCIOVÝCH TRHŮ AFRIKY – DISKUZE 

A VÝSLEDKY 

V této části bude proveden odhad vlivu ekonomických veličin na stupeň 

rozvoje akciových trhů zemí Afriky. Výběr proměnných je založen na použití 

metodologie Yartey (2008) (jež je postavena na modifikovaném modelu 

determinace rozvoje akciových trhů Calderona-Rossela) a zároveň 

na teoretických východiskách z El-Wassal (2013).  

Tradičními ukazateli rozvoje akciových trhů jsou ukazatele velikosti – 

především tržní kapitalizace listovaných společností na HDP a likvidity – obrat 

(počet zobchodovaných akcií v relaci k celkovému počtu listovaných akcií) 

a obchodovaná hodnota (objem zobchodovaných akcií v peněžním vyjádření 

v relaci k HDP). V případě zemí Afriky se (stejně jako u většiny menších 

a hospodářsky méně rozvinutých zemí) použití ukazatele velikosti – tržní 

kapitalizace na HDP – nejeví jako vhodné vzhledem k tomu, že na mnohých 

trzích jsou kotovány akcie velkého počtu společností, avšak se s nimi 

neuskutečňují či skoro neuskutečňují žádné obchody (Singh, 2008). Kvůli tomu 

tento ukazatel může nadhodnocovat skutečnou úroveň rozvoje akciových trhů 

regionu. Z tohoto hlediska je vhodnější použití ukazatelů likvidity – obratu 

a obchodované hodnoty (Yartey, 2008). Pro odhad provedený v této práci byl 

jako vysvětlovaná proměnná zvolen ukazatel obratu16.  

  

                                                           
15 Je důležité také zmínit, že likvidita (měřena objemem obchodů k HDP a obratem) a počet 

kotovaných společností na mnoha trzích je podstatně nižší, než byl před světovou finanční krizí 

(Yartey – Adjasi, 2007). Problémem rozvoje akciových trhů regionu je zároveň to, že větší 

a zajímavější společnosti z investičního hlediska často odchází z nelikvidních a neefektivních 

národních trhů a obchodují se na mnohem rozvinutějších trzích Evropy či Spojených států 

(Singh, 2008).  
16 Především kvůli větší dostupnosti dat oproti druhému ukazateli. 
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Obecný tvar modelu (1), jež byl použit v této práci, je formulován Yartey 

(2008) na základě modifikovaného Calderonova-Rosselova modelu 

determinace rozvoje akciových trhů; a doplněn o institucionální faktory 

vzhledem k poznatkům v El-Wassal (2013).  

                                              Y𝑖𝑡 = α𝑖 + β1𝑀𝑖𝑡 +  β2𝐼𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                       (1) 

Kde Y je vysvětlována proměnná (obrat), αi jsou nepozorované fixní efekty 

každé země, εit je bílý šum, M je matice ekonomických proměnných (viz dole) 

a I je matice institucionálních proměnných. 

Vysvětlující proměnné byly dvojí podstaty – makroekonomické 

a institucionální, a jejich volba byla založena na El-Wassal (2013). Za základní 

můžeme považovat (na základě Yartey – Adjasi, 2007; Yartey, 2008) tempo 

růstu HDP a míru úspor jako ukazatele mající bezprostřední vliv na nabídku 

a poptávku po akciích (El-Wassal, 2013); míru inflace jako ukazatele kvality 

monetární a fiskální politiky; objem bankovních úvěrů soukromému sektoru 

na HDP jako vyjádření stupně rozvoje finančního systému; podíl přímých 

zahraničních investic na HDP jako úroveň otevřenosti ekonomiky vůči 

zahraničnímu kapitálu.  

Předpokládáme pozitivní vztah obratu akciových trhů a ekonomického růstu, 

míry úspor. Zároveň očekáváme negativní vztah mezi obratem akciových trhů 

a inflací, jelikož vysoká míra inflace může být považována za projev selhání 

státní hospodářské politiky. Můžeme očekávat, že úroveň rozvoje finančního 

systému je pozitivně korelována s likviditou akciových trhů – jelikož se bavíme 

o méně rozvinutých zemích, situace, kdy příliš rozvinutý bankovní systém 

„vytěsňuje“ akciové trhy, není příliš pravděpodobná (Singh, 2008). Vliv 

přímých zahraničních investic na stav akciových trhů nelze určit jednoznačně 

– dle Yartey (2008) a El-Wassal (2013) je jejich růst signálem větší ekonomické 

a finanční otevřenosti země a má pozitivní dopad na likviditu a velikost 

kapitálových trhů, avšak nadměrně vysoké přímé zahraniční investice mění 

strukturu vlastnictví a vytěsňují portfoliové investice, čímž snižují „potřebu“ 

zahraničních investorů angažovat se na domácích akciových trzích a tím 

negativně ovlivňují jejich rozvoj.  

Mezi institucionálními faktory, jež mají vliv na akciové trhy, se především 

uvádí politická stabilita a stav právního systému. Za předpokladu, 

že tyto informace jsou správně vyhodnocovány národními a zahraničními trhy 

a mají dopad na ocenění investičních instrumentů, číselným vyjádřením kvality 

institucí může být riziková prémie jako rozdíl výnosů domácích dluhopisů 

analyzovaných zemí a málo rizikových dluhopisů vyspělých zemí. Jiným 
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číselným vyjádřením jsou indexy mezinárodních organizací, jež hodnotí kvalitu 

institucí na základě expertních šetření a dotazování17.  

Poslední testovanou vysvětlující proměnnou je podíl zaměstnaných v průmyslu 

a službách na celkovém zaměstnaném obyvatelstvu – vliv tohoto faktoru 

(jenž je odrazem struktury hospodářství, přitom vzhledem k zemědělské 

orientaci méně rozvinutých afrických států lze růst zaměstnanosti v průmyslu 

a službách z hlediska obecného rozvoje interpretovat jako pozitivum) je popsán 

v El-Wassal (2013) – předpokládáme pozitivní vztah mezi rozvojem akciového 

trhu a výše uvedeným ukazatelem.  

Odhady byly provedeny za použití panelových dat pro 12 afrických ekonomik18 

a období 2007-201719. Data byla čerpána z databáze Světové banky a Africké 

asociace kapitálových trhů. Vhodnost použité metody (fixní efekty) byla 

ověřena Hausmanovym testem. Celkem bylo provedeno 5 odhadů, 

jejichž výsledky jsou prezentovány v tabulce č. 3. Odhad č. 2. byl proveden 

pouze pro 7 států vzhledem k nedostupnosti dat o rizikové prémie pro zbytek.  

  

                                                           
17 Pro účely odhadů v této práci byly použity indexy politické stability a Rule of the Law 

Světové banky. 
18 Egypt, Malawi, Maroko, Mauritius, Mosambik, Keňa, Namibie, Nigérie, Jižní Afrika, Súdán, 

Tunis a Zimbabwe. 
19 Volba období a analyzovaných zemí byla podmíněna dostupností dat. 
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Tabulka 3: Výsledky odhadů 

Proměnná Odhad 1 Odhad 2 Odhad 3 Odhad 4 Odhad 5 

Růst HDP 0,508 

(2,431) ** 

0,714 

(1,079) 

0,473 

(1,878 )* 

0,613 

(2,401)** 

0,456 

(1,784) * 

Úvěry soukromému   
sektoru   na HDP 

0,586 
(1,749) * 

0,716 
(3,550) *** 

0,599 
(4,065) *** 

0,549 
(3,710) *** 

0,606 
(4,055) *** 

Inflace 0,308 
(1,894) * 

0,45 
(1,769) * 

0,300 
(2,974) *** 

0,359 
(3,483) *** 

0,248 
(2,321) ** 

Míra úspor 0,822 

(1,967) * 

0,856 

(2,703) *** 

0,627 

(2,908) *** 

0,751 

(3,676) *** 

0,575 

(2,383) ** 
PZI/HDP 0,1788 

(1,322) 

0,015 

(0,058) 

0,22 

(1,158) 

0,232 

(1,212) 

0,223 

(1,149) 

Riziková prémie   0,344 
(0,618) 

   

Index politické stability   7,351 

(2,599) *** 

  

Index Rule of the law    13,75 

(2,525) *** 

 

Zaměstnaní v průmyslu    
a službách 

 

    -0,940 
(-1,937) 

Upravený R2 0,688 
 

0,707 0,703 0,702 0,695 

Durbinova-Watsonova   
statistika  

1,657 1,772 1,642 1,698 1,666 

V závorkách – T-statistika 

(*) signifikantní na 10procentní hladině významnosti 

(**) signifikantní na 5procentní hladině významnosti 

(***) signifikantní na 1procentní hladině významnosti 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 Z prezentované tabulky lze vidět, že se 3 vysvětlované proměnné u všech 

odhadů ukázaly jako statisticky významné – podíl úvěrů soukromému sektoru 

na HDP, míra úspor a míra inflace, přitom u prvních dvou ukazatelů je 

znaménko parametrů v souladu s teorií. V případě inflace byl odhadnut její 

pozitivní vliv na likviditu akciových trhů – možným vysvětlením je růst 

poptávky po akciích v důsledku expanzivní ekonomické politiky, jež byla 

zdrojem zvyšující se inflace. Vliv přímých zahraničních investic se ukázal jako 

nesignifikantní20. 

  

                                                           
20 I v teorii není shoda ohledně vlivu PZI na kapitálové trhy – na jednu stranu mají celkově 

pozitivní vliv na ekonomiku země-příjemce, avšak na jinou stranu můžou vytěsňovat 

portfoliové investice a tím omezovat rozvoj trhů akcií. Celkový výsledek bude záležet na jiných 

specificích zemí. 
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U odhadů č.1, 3, 4 a 5 byl nalezen signifikantní pozitivní vztah mezi tempem 

růstu ekonomiky a obratem akciových trhů. Zahrnutí rizikové prémie 

do odhadu č. 2 jako interpretace trhu institucionálních faktorů nebylo přínosné 

vzhledem ke statistické nevýznamnosti této proměnné (důvodem může být 

příliš malý počet pozorování). Použití indexů politické stability a Rule of the 

Law Světové banky (odhady č. 3 a č. 4) přineslo lepší výsledky – byl prokázán 

statisticky významný pozitivní vztah mezi institucionálním prostředím 

a likviditou akciových trhů, a zároveň lze vidět i větší statistickou významnost 

ostatních proměnných – to může být považováno za další potvrzení důležitosti 

institucí pro rozvoj akciových trhů. Použití podílu zaměstnaných v průmyslu 

a službách na celkovém zaměstnaném obyvatelstvu jako odrazu struktury 

ekonomiky neprokázalo vztah mezi touto veličinou a obratem akciových trhů 

regionu.   

6 ZÁVĚRY 

Světová ekonomická veřejnost se přiklání k názoru, že existence a fungování 

akciových trhů má pozitivní vliv na ekonomický rozvoj zemí, jelikož napomáhá 

alokaci kapitálu, vytváří podmínky pro příliv zahraničích investic a dovoluje 

domácímu obyvatelstvu efektivněji zhodnocovat úspory. I v nejméně 

rozvinutých státech byla prokázána existence pozitivního vztahu mezi úrovní 

rozvoje akciového trhu a ekonomickým růstem. Méně prozkoumanou otázkou 

zůstává, jaké ekonomické či institucionální faktory mají prokazatelný vliv 

na vývoj akciových trhů. Většina rešerší zdůrazňuje vliv obecné ekonomické 

vyspělosti, kvality a konzistence ekonomické politiky, míry integrace 

do světového hospodářství, politické stability a právních institucí.  

Tento článek se zabývá ověřením existence těchto vztahů v nejméně rozvinuté 

části světa – Africe. Pouze některé africké země mají fungující akciové trhy, 

jež jsou ve své většině malé a nelikvidní. Avšak i přesto existují empirická 

potvrzení podstatného významu akciových trhů pro financování národních 

podniků mnoha zemí Afriky. Jelikož je empiricky prokázáno, že rozvoj těchto 

trhů je přínosný pro ekonomický vývoj zemí regionu, v rámci této práce byla 

snah najít odpověď na otázku, jaké faktory přispívají k rozvoji akciového 

obchodování na africkém kontinentu. Z tohoto hlediska mohou být výsledky 

výzkumu považovány za implikace pro policy-makery příslušných zemí.  

Výzkum byl proveden pomocí panelové regrese pro 12 zemí Afriky a období 

od roku 2007 do roku 2017. Jako ukazatel rozvoje akciových trhů byl zvolen 

obrat jako podíl počtu zobchodovaných akcií k celkovému počtu 
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obchodovaných akcií. Použití klasického ukazatele velikosti akciových trhů – 

podílu tržní kapitalizace na HDP – nepovažujeme za vhodné kvůli tomu, 

že na mnohých afrických burzách jsou kotovány akcie velkého počtu 

společností, avšak se s nimi neuskutečňují žádné obchody (Singh, 2008). Výběr 

vysvětlujících proměnných byl založen na dosavadních výzkumech, 

jež se věnují této problematice jak na africkém kontinentu, tak i v rozvojovém 

světě obecně (Garcia – Liu, 1999; Yartey – Adjasi, 2007; Yartey, 2008; Singh, 

2008; El-Wassal, 2013). Byl testován vliv následujících ekonomických faktorů 

na likviditu akciových trhů: tempa růstu HDP, míry úspor, podílu bankovních 

úvěrů komerčnímu sektoru na HDP, míry inflace, podílu přímých zahraničních 

investic na HDP, rizikové prémie, indexu politické stability a indexu Rule of 

the Law Světové banky, podílu zaměstnaných v průmyslu a službách 

na celkovém zaměstnaném obyvatelstvu. Byla prokázána existence statisticky 

významného pozitivního vztahu mezi obratem na akciových trzích a tempem 

růstu ekonomiky, mírou úspor a podílem úvěrů na HDP jako ukazatelem 

rozvinutosti finančního systému. Vliv přímých zahraničních investic, rizikové 

prémie a podílu zaměstnaných v průmyslu a službách se ukázal 

jako nesignifikantní. Zároveň byl zjištěn pozitivní vztah mezi mírou inflace 

a likviditou akciových trhů, což je v rozporu s teoretickými předpoklady, 

ale může být vysvětleno (v případě, že se jedná o poptávkovou inflaci) vyšší 

poptávkou po akciích v důsledku expanzivní ekonomické politiky. Úroveň 

institucionálního rozvoje vyjádřená indexy Světové banky má také statisticky 

významný pozitivní vliv na obrat na akciových trzích. 

AFILACE 

Tento článek vznikl v rámci řešení projektu IGA VŠE: IG210018: Strukturální 

problémy subsaharských ekonomik. 
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DOPADY DPH NA ODVĚTVÍ VZDĚLÁVANÍ 

VAT IMPACTS FOR EDUCATION SECTOR 

 

Eva Vincencová 

 

Abstrakt: Článek identifikuje problematiku daně z přidané hodnoty v odvětví 

vzdělávání, zejména se zaměřuje na aplikaci způsobu uplatňování nároku 

na odpočet daně. V souvislosti s uplatňováním nároku na odpočet jsou v textu 

poněkud šířeji rozebrány pojmy ekonomická činnost a úplata ve vazbě 

na poskytování vzdělávání u institucí v rámci vzdělávacího systému včetně 

způsobu uplatňování nároku na odpočet daně.   

 

Klíčová slova: Daň z přidané hodnoty, ekonomická činnost, odpočet daně, 

úplata.  

 

Abstract: The paper deals with the issue of value added tax in the education 

sector, especially focuses on the application of the method of claiming the right 

to deduct. In connection with the exercise of the right to deduct, the terms 

economic activity and remuneration in relation to the provision of education to 

institutions within the education system, including the method of claiming the 

right to deduct, are described in somewhat broader terms.  

 

Keywords: Value added tax, concept of economic activity, concept of 

remuneration, VAT deduction. 

 

JEL klasifikace: H24  

1 ÚVOD 

Odvětví vzdělávání plní velmi významnou úlohu, neboť ovlivňuje celou 

společnost, životy jednotlivců, působí na oblast politickou, sociální 

i ekonomickou. Vzdělávací systém zahrnuje soustavu škol a školských 

zařízení, jako jsou mateřské školky, základní školy, střední a vyšší odborné 

školy, vysoké školy a ostatní. Finanční prostředky na vzdělávací služby 

a provoz škol plynou z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů. 

Z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství (MŠMT) je financování školství 
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realizováno ve dvou základních rovinách, a to způsobem financování 

regionálního školství a financování veřejných vysokých škol. Do regionálního 

školství plynou největší finanční prostředky na tzv. přímé náklady 

na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované obcemi a svazky obcí 

a kraji, neinvestiční dotace soukromému i církevnímu školství a rovněž plně 

zabezpečuje financování přímo řízených organizací.  

Veřejné vysoké školy z rozpočtu MŠMT dostávají příspěvek na vzdělávací 

a tvůrčí činnost, ve kterém jsou zahrnuty také sociální záležitosti studentů, 

mezinárodní spolupráce, dotace na rozvoj, včetně dotace na ubytování 

a stravování. Finanční prostředky poskytované z kapitoly MŠMT tvoří 

podstatnou část rozpočtu veřejných vysokých škol. Mimo toho mohou veřejné 

vysoké školy získat ze státního rozpočtu finance na realizaci projektů výzkumu 

a vývoje v rámci programů vyhlašovaných jinými rozpočtovými kapitolami 

státního rozpočtu. Vysoké školy jsou zřizovány podle ustanovení 

vysokoškolského zákona (zákon č. 111/1998 Sb.,  o  vysokých školách ve znění 

pozdějších předpisů). V České republice existuje kromě 26 veřejných vysokých 

škol i 39 soukromých a 2 státní vysoké školy. Vzdělávací služby soukromých 

vysokých škol jsou financovány převážně z mimorozpočtových zdrojů, 

zejména ze školného.  

Vzdělávací instituce zajišťují předepsané vzdělávací služby v podobě výchovy 

a vzdělávání dětí, mládeže i vzdělávání dospělých, celoživotní učení. 

Předepsané vzdělávací služby, jako je výchova a vzdělávání vykonávané jako 

poslání vzdělávacích institucí, jsou od daně z přidané hodnoty (DPH) tradičně 

osvobozeny. Vedle předepsaného poskytování vzdělávacích služeb, 

zabezpečují vzdělávací instituce pro své žáky a studenty také služby 

či obchodní činnosti související s poskytováním vzdělávání, například 

doplňkový prodej zboží, jako jsou knihy, různé učební pomůcky, občerstvení, 

jídelny, restaurace, prodejní automaty, které svým charakterem řadíme 

do ekonomické činnosti těchto institucí. Školy mohou také poskytovat 

za úplatu krátkodobé komerční kurzy pro studenty a širokou veřejnost, 

na které se, jako na uskutečňování samostatné ekonomické činnosti za úplatu, 

které osvobozeny od DPH nejsou.   

Z pohledu ustanovení zákona o DPH není rozhodující právní forma 

či zřizovatel vzdělávací instituce, zda se jedná o veřejnou, anebo privátní 

vzdělávací instituci. Podle zákona o DPH je rozhodné, zda vzdělávací instituce 

vykonává ekonomickou činnost, jako protiplnění za poskytovanou službu 

přijímá úplatu, zda je osobou povinnou k dani, a tedy potenciálním plátcem 



ACTA STING 

148 

DPH. Metodika či upřesňující vyhláška k této problematice v současnosti 

neexistuje, v případě nároku na odpočet DPH vzdělávací instituce v praxi 

uplatňují alternativní přístupy.  

2 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VE VAZBĚ 

NA VZDĚLÁVÁNÍ 

Daň z přidané hodnoty patří k nejvýnosnější dani v českém daňovém systému. 

Příjmy z výběru DPH jsou rozdělovány podle předepsaného procentuálního 

klíče rozpočtového určení daní platného pro dané období do soustavy veřejných 

rozpočtů. Současně platná úprava zákona č. 235/2004, zákon o DPH (ZDPH) 

je plně harmonizována s právem Evropského společenství předpisem 

Rady2006/112/ES z 28. 11. 2006 (Směrnice), o společném systému DPH. 

Finanční správa České republiky je povinna podle zákona č. 280/2009, daňový 

řád, §5 odst. 1 postupovat podle této Směrnice. Přijaté nařízení Rady Evropské 

unie (EU) č. 282/2001 ze dne 15. 3. 2001 určuje členským státům jednotný 

postup v aplikaci DPH. Základním principem DPH je zdanění každé přidávané 

hodnoty k poskytovanému zboží či službě v rámci distribučního řetězce 

při zachování principu daňové neutrality. Princip daňové neutrality zákona 

se opírá o článek 1 Směrnice Rady EU. Základním principem DPH je, že daň 

z přidané hodnoty zaplatí finální spotřebitel nakoupeného zboží či služby, 

který je neplátce DPH a nese daňové břemeno. Podle této zásady, vyjma 

některé výjimky, by DPH neměla zatěžovat náklady plátce nacházejícího 

se uprostřed distribučního řetězce.  

Předmětem daně dle ustanovení §2 ZDPH je poskytnutí služby či dodání zboží 

v rámci ekonomické činnosti osobou povinnou k dani, za úplatu s místem 

dodání v tuzemsku. Z ustanovení vyplývá, že zdanitelné plnění je takové 

plnění, které je předmětem daně z přidané hodnoty, není od DPH osvobozené. 

Dani z přidané hodnoty podléhají osoby, které uskutečňují zdanitelná plnění 

(poskytnutí služby či dodání zboží) v rámci ekonomické činnosti, kterou může 

být jakákoli nenahodilá výdělečná činnost.  

Úplatu ZDPH definuje v § 4 odst. 1 jako částku v peněžním či nepeněžním 

protiplnění poskytnutém za transakci poskytnuté služby či dodání zboží 

v souvislosti s předmětem daně. V případě, že nebyla za plnění poskytnuta 

úplata ve smyslu ZDPH, nejedná o ekonomickou činnost a toto plnění 

předmětem daně z přidané hodnoty.  K výkladu pojmu úplata si lze napomoci 

článkem 73 Směrnice, která říká, že, „že při poskytnutí služby zahrnuje základ 

daně vše, co je přijato jako protiplnění za poskytovanou službu (úplatu). 
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Z ustanovení je možné dovodit, že za úplatu lze považovat protiplnění, 

které poskytovatel vzdělávací služby získal od zřizovatele na poskytnutí této 

služby. Z toho vyplývá, že poskytovatel vzdělávací služby může obdržet úplatu 

nejenom od příjemce plnění, ale také od třetí osoby, kterou může být zřizovatel 

vzdělávací instituce (obec, kraj, stát), popřípadě proti plnění v případě dotace 

z fondů Evropské unie.   

Osoba povinná k dani je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické 

činnosti (§ 5 ZDPH). Osoba povinná k dani se ve smyslu ustanovení §6, §6a - 

§6e zákona o DPH stává plátcem DPH ze zákona. Podle § 94a ZDPH se může 

stát dobrovolným plátcem (plátcem se stává od dne následujícího po dni 

oznámení rozhodnutí o registraci dle viz § 6f ZDPH). Ekonomická činnost je 

upravena v ustanovení § 5 ZDPH, který vychází z evropské Směrnice o DPH, 

článku 9. Uvedený článek označuje za provádění ekonomické činnosti osobou 

povinnou k dani bez ohledu na účel nebo výsledek této činnosti, což znamená, 

že na výsledku této činnosti nemusí vždy profitovat. Vyjma podnikatelských 

subjektů mohou ekonomickou činnost také vykonávat fyzické nebo právnické 

osoby, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání. Pokud fyzická 

nebo právnická osoba vykonává ekonomickou činnost ve smyslu ustanovení 

ZDPH, je identifikována jako osoba povinná k dani.  

Daň z přidané hodnoty českých vzdělávacích institucí je provázána se zákonem 

o vysokých školách, školským zákonem a dalšími navazujícími právními 

předpisy. Hlavní činnost škol či školských zařízení je ve smyslu školského 

a vysokoškolského zákona poskytovat předepsané vzdělávání žákům 

a studentům bez úplaty, tedy bez protiplnění. Uvedená situace znamená, 

že v tomto případě nedochází k vykonávání ekonomické činnosti a tyto školy 

podle § 5, odst. 1 ZDPH nemohou být považovány za osoby povinné k dani, 

jinými slovy škola za výkon své hlavní činnosti (poslání, předepsaného 

vzdělávání ve smyslu školského a vysokoškolského zákona) nemůže být 

plátcem DPH. Podstatou uplatňování daně z přidané hodnoty vzdělávacími 

institucemi je stav, když školy samostatně realizují ekonomické činnosti 

ve smyslu § 5 odst. 1 ZDPH. Pokud školy vedle své hlavní činnosti, poslání 

(předepsaných vzdělávacích služeb) komerčně provozují doplňkové služby. 

Uvedené doplňkové služby poskytují za úplatu, jako protiplnění 

za poskytovanou službu, což je situace, která determinuje ekonomickou činnost 

(ekonomická činnost podmiňuje přijatá úplata za protiplnění). Z pohledu 

ustanovení ZDPH rozdělení poskytovaných činností vzdělávacích institucí 

na hlavní a doplňkové není podstatné, rozhodující je, zda vzdělávací instituce 

vykonává obecně ekonomickou činnosti za úplatu či nikoli. V případě 
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poskytování vzdělávacích služeb ustanovení zákona o DPH 

se opírá  o  ustanovení čl. 132 odst. 1 písm. i) Směrnice, které říká, 

že v členských státech je od DPH osvobozena výchova dětí a mládeže, odborný 

výcvik, školské či vysokoškolského vzdělávání včetně rekvalifikací, dále 

poskytování služeb a dodání zboží veřejnoprávními subjekty v přímé 

souvislosti s tímto vzděláváním. Uvedený článek Směrnice (čl. 132 odst. 1 

písm. j) osvobozuje také poskytování školského i vysokoškolského vzdělávání 

soukromými učiteli, což ovšem nemá oporu v českém ZDPH, který osvobození 

vzdělávacích služeb přímo podmiňuje vazbou na ustanovení školského 

a vysokoškolského zákona. Z toho důvodu poskytování školského 

i vysokoškolského vzdělávání soukromými učiteli v českých podmínkách 

nelze od DPH osvobodit, ovšem až na výjimku, která se vztahuje na praktickou 

přípravu (odborný výcvik). Směrnice v čl. 44 vymezuje odborný výcvik 

či rekvalifikaci a jeho poskytování v souladu s čl. 132 odst. 1 písm. i) Směrnice. 

Jedná se o odborný výcvik poskytovaný za účelem získání nových odborných 

dovedností účastníků, anebo udržování těchto odborných znalostí v přímé 

vazbě s provozováním živnosti či povolání, přičemž doba trvání tohoto 

odborného výcviku není podstatná.   

3 VÝSLEDKY 

Vzdělávací instituce poskytující předepsané vzdělávací služby, které jsou 

v postavení plátců DPH a většinou jsou financovány ze státního rozpočtu 

a z dalších veřejných zdrojů při aplikaci uplatnění nároku na odpočet 

DPH uplatňují rozdílný přístup, který vyplývá z nesjednoceného výkladu 

ve vztahu k definování pojmu úplata a ekonomická činnost, z čehož následně 

vyplývají nejednotné postupy při aplikaci uplatnění nároku na odpočet DPH. 

V praxi totiž dochází ke zcela odlišnému výkladu pojmů úplata a ekonomická 

činnost. 

Podle ustanovení ZDPH finanční příspěvky z veřejných rozpočtů u bezúplatně 

poskytovaného vzdělávání nejsou formou úplaty, studium na veřejné vysoké 

škole je poskytované studentům zdarma. Podle § 4 odst. 1 písm. k) ZDPH 

příspěvky či dotace ze státního rozpočtu nebo dalších veřejných zdrojů, 

které plynou těmto školám, nejsou dotacemi k jednotkové ceně poskytovaného 

plnění  a  nezahrnují se do základu DPH. V případě, že za přijatou vzdělávací 

službu není poskytováno protiplnění (úplata), pak toto plnění předmětem DPH 

a nejedná se o  provozování ekonomické činnosti. Plnění, která jsou 

poskytovaná bez úplaty, nejsou plněním zdanitelným a plněním osvobozeným. 

Určení u vzdělávacích institucí, zda se jednání o plnění bez úplaty, anebo jde 
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o plnění za úplatu, se komplikuje, zejména při realizaci činností, které jsou 

financovány formou různých příspěvků plynoucí z veřejných zdrojů, či dotací. 

V těchto případech je aplikace ustanovení zákona o  DPH týkající 

se poskytování plnění „bez úplaty“ je dosti problematická. Za základní otázky 

lze považovat: 

1. Zda je možné plnění bez úplaty považovat za ekonomickou činnost: 

a. s ohledem důsledky vzniku nároku na odpočet daně,  

b. v situaci, když není za tuto činnost příjemcem plnění či třetí 

osobou hrazena úplata?  

2. Je osoba uskutečňující plnění bez úplaty osobou povinnou k dani? 

3. Je možné považovat veřejné financování bezplatně poskytovaného 

vzdělávání za formu úplaty? 

Z judikatury Soudního dvora Evropské unie týkající výkladu pojmu „úplata“ 

vyplývá, že poskytované předepsané vzdělávací služby je možné považovat 

za ekonomickou činnost realizovanou za úplatu, i když plyne z veřejných 

rozpočtových zdrojů. Vzdělávací služby jsou předmětem DPH, které jsou podle 

ustanovení § 57 ZDPH osvobozené od daně z přidané hodnoty. Předmětem 

ZDPH jsou pouze plnění poskytované za úplatu. Základní premisou je, 

zda instituce poskytující soustavně předepsané vzdělávání, realizují 

ekonomické činnosti za úplatu, a tedy jsou osoby povinné k dani. Situace: 

1. Zdanitelné plnění je realizováno v rámci ekonomické činnosti a není 

použito pro plnění, které je předmětem DPH: 

o Nelze uplatnit nárok na odpočet DPH (§ 51 ZDPH). 

2. Zdanitelné plnění je použito v rámci ekonomické činnosti pouze 

pro plnění, která jsou předmětem DPH: 

o Lze uplatnit nárok na odpočet DPH v plné výši (u zdanitelných 

plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na výstupu 

podle  §  72 odst. 5 ZDPH). V případě, že je použito pro plnění, 

která nejsou předmětem daně je nutné (podle §75 a v návaznosti 

na § 72 odst. 6) stanovit poměr mezi plněními a uplatnit krátící 

koeficient.  

Problém také existuje v případě určování rozsahu nároku na odpočet DPH 

včetně následných korekcí odpočtu od DPH. Osvobození od DPH jsou možné 

s nárokem a bez nároku na odpočet daně. Od daně bez nároku na odpočet je 
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osvobozena podle ustanovení § 57 odst. 1 ZDPH ve vazbě na ustanovení § 51 

odst. 1 písm. g) výchova a vzdělávání poskytovaná školami a dalšími školskými 

zařízeními, které jsou vymezeny v jednotlivých písmenech ustanovení § 57 

odst. 1 ZDPH. Od daně bez nároku na odpočet daně je dle § 57 odst. 2 ZDPH 

osvobozeno poskytnutí služby či dodání zboží realizované vzdělávacími 

institucemi v rámci předepsané vzdělávací činnosti. Přitom není rozhodné, zda 

je poskytovatel výchovy a vzdělávání je státní, veřejnou nebo soukromou 

školou nebo příspěvkovou či jinou neziskovou organizací.  

Používá-li plátce přijatá zdanitelná plnění v rámci činností, které poskytuje 

bez úplaty, nejedná se o použití v rámci ekonomické činnosti a podle 

ustanovení § 72 a § 75 odst. 1 ZDPH, nelze nárokovat odpočet daně. Pokud 

se vzdělávací instituce jako osoba povinná k dani v postavení plátce, musí 

v případě nároku na odpočet DPH verifikovat každé přijaté plnění. V procesu 

verifikace musí zjistit, zda přijaté plnění souvisí, či nesouvisí ekonomickou 

činností či nikoli. 

Pokud za přijaté výchovné a vzdělávací služby žáci a studenti platí v případě 

splnění zákonných podmínek, je tato služba předmětem DPH. Současně je také 

plněním, které je osvobozené od DPH. Podle ustanovení § 75 zákona o DPH 

má plátce daně nárok na odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění 

jen v rozsahu použití pro své ekonomické činnosti. Možnost odpočtu daně je 

základní podmínkou neutrality DPH. Pravidla a podmínky odpočtu daně jsou 

upraveny zejména v § 72 až § 76 ZDPH. Uplatnění nároku na odpočet DPH má 

zákonem stanovené podmínky, zejména v § 73 odst. 1 týkající se prokázání 

nároku daňový dokladem.  

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Jelikož neexistuje závazný jednoznačný výkladový aparát k postupu 

vzdělávacích institucí  v  případě nároku na odpočet DPH, v praxi se uplatňují 

dva rozdílné přístupy, které finanční správa zatím akceptuje.  

Pokud škola, která je financovaná z veřejných zdrojů, považuje soustavné 

poskytování předepsaného vzdělávání za bezúplatnou činnost, zařazuje 

se vzdělávací činnost mezi plnění, které není ekonomická činnost, a tedy není 

předmětem DPH. U přijatých smíšených zdanitelných plnění se krátí nárok 

na odpočet daně s použitím poměrného koeficientu (§ 75 zákona o DPH), 

zbývající část nároku se zkracuje za použití krátícího koeficientu podle § 76 

ZDPH.  
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Pokud škola v postavení plátce DPH je financovaná z veřejných zdrojů, 

považuje se vzdělávací činnost za formu ekonomické činnosti, uplatňuje 

si zkrácený nárok na odpočet daně (§ 76 ZDPH).  

Finanční příspěvek na vzdělávací činnost z veřejných rozpočtů není považován 

za úplatu za poskytované plnění, proto jej škola neuvádí v daňovém přiznání 

jako plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Dá se říci, 

že tímto způsobem dochází  k  situaci, že výpočet výsledného vypořádacího 

koeficientu (§ 76 ZDPH) výrazně ovlivňuje daňovou povinnost. Výše 

vypořádacího koeficientu je u každé školy jiný, protože skladba plnění 

započítávaná do výpočtu krátícího koeficientu jsou různého druhu (zdanitelná 

plnění versus osvobozená). Podle ustanovení zákona o DPH musí vzdělávací 

instituce plátce DPH při uplatňování nároku na odpočet daně testovat každé 

přijaté plnění. Jedná se o to, zda poskytovaná předmětná činnost, přijetí 

předmětného přijatého plnění souvisí či nesouvisí s ekonomickou činností. 

Důležité je zjištění, jestli školské subjekty poskytující službu předepsaného 

vzdělávání jsou osoby povinné k dani uskutečňující ekonomické činnosti 

za úplatu. 
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