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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. 
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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. 
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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. 
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