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ACTA STING Přehledová stať 

NOVELA PRÁVNYCH PREDPISOV V OBLASTI 
ÚČTOVNÍCTVA NA SLOVENSKU A V ČESKEJ 

REPUBLIKE VPLYVOM TRANSPOZÍCIE SMERNICE 
Č. 2013/34/EU 

AMENDED LEGISLATION IN THE ACCOUNTING AREA 
IN SLOVAKIA AND IN THE CZECH REPUBLIC UNDER 
THE INFLUENCE OF TRANSPOSING THE DIRECTIVE 

NO. 2013/34/ EU 
 

Natália Ďuríková, Milena Otavová, Jana Gláserová 
 

Abstrakt: Európsky parlament a Rada vydali dňa 26.6.2013 smernicu 
č. 2013/34/EU o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných 
závierkach a súvisiacich správach niektorých foriem podnikov. Reagovali 
tak na neuspokojivý stav v oblasti regulácie finančného účtovníctva, na ktorý 
poukazovali i jednotlivé členské štáty zvýšeným hlasom vyzývajúcim 
k zlepšeniu regulácie v danej oblasti. Po vydaní smernice boli členské štáty 
povinné najneskôr do 1.1.2016 implementovať do svojich národných legislatív 
ustanovenia smernice. Z tohto dôvodu sa pozrieme na to, ako sa podarilo 
Českej a Slovenskej republike uskutočniť implementáciu jednotlivých 
ustanovení smernice a taktiež aké zmeny sa od 1.1.2016 objavili v postupoch 
účtovania pre účtovné jednotky v oboch krajinách.  
 
Kľúčové slová: európska účtovná smernica, kategorizácia účtovných 
jednotiek, zmeny v účtovníctve na Slovensku a v Českej republike 
 
Abstract: The European Parliament and The Council has published the 
Directive no. 2013/34/ EU on the annual accounts, consolidated financial 
statements and related reports of certain types of undertakings on 26.6.2013. 
They responded to unsatisfactory situation in financial accounting, which was 
pointed up by many member states appealing to improve the accounting 
legislation. After publishing the European accounting directive member states 
were required to implement the provisions of the European accounting 
directive not later than 01.01.2016. For this reason, we are going to look how 
was the implementation of the directive carried out by Czech Republic 
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and Slovak Republic as well as how these changes effect the methods 
of accounting from 1.1.2016 in accounting entities in both countries. 
 
Keywords: European accounting directive, categories of undertakings, 
changes in accouting of Slovak Republic and Czech Republic 
 
JEL klasifikácia: M41 

1 ÚVOD 
Už niekoľko desaťročí bolo európske finančné výkazníctvo a účtovníctvo 
upravené hlavne dvoma európskymi smernicami, smernicou Rady 
78/660/EHS o ročných účtovných závierkach a smernicou Rady 83/349/EHS 
o konsolidovaných účtovných závierkach. Od vzniku týchto smerníc uplynulo 
už viac ako štvrťstoročie. Je tak viac ako jasné, že za túto dobu si účtovníctvo 
muselo prejsť určitým vývojom. Smernice síce boli v minulosti niekoľkokrát 
novelizované, avšak ani jedna z noviel nepredstavovala významný zásah 
do smerníc. Jednotlivé novely prinášali nové požiadavky, ktoré však boli 
častokrát nezrozumiteľné a pre účtovné jednotky i pomerne ťažko 
realizovateľné. (Žárová, 2013) 

Všetky vyššie spomínané nedostatky spolu so zvyšujúcim sa hlasom 
členských štátov vyzývajúcich k potrebe zlepšenia regulácie finančného 
účtovníctva a výkazníctva tak, aby to malo za výsledok lepšiu porovnateľnosť 
účtovných informácií naprieč členskými štátmi Európskej únie viedol ku 
vytvoreniu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EU 
zo dňa 26. Júna 2013 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných 
účtovných závierkach a súvisiacich správach niektorých foriem podnikov 
(ďalej len „smernica EU“). Povinnosťou členských štátov je implementovať 
ustanovenia novej smernice č. 2013/34/EU do 20.7.2015, prípadne v priebehu 
roku 2016.  

Dôvod Európskej únie k vytvoreniu novej smernice je snaha zakotviť 
do tvorby svojej politiky zásadu „zelená malým a stredným podnikom“. 
Cieľom smernice je znížiť administratívnu záťaž a zlepšiť tak podnikateľské 
prostredie pre malé a stredné podniky, ako aj podporiť ich internacionalizáciu. 
Smernica má harmonizovať požiadavky pre malé, mikro a stredné podniky 
a zabezpečiť tak komparabilitu a transparentnosť informácií, ktoré tieto 
účtovné jednotky zverejňujú v účtovných závierkach. Vzhľadom k tomu, 
že smernica má skôr upresňujúci a kompromisný charakter, jednotlivé členské 
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štáty si tak môžu ustanovenie, v ktorých je im to umožnené,  prispôsobiť 
tak ako sami chcú, môžu od niektorých povinností podniky oslobodiť 
alebo práve naopak skupine veľkých podnikov udeliť dodatočné povinnosti. 
(Deloitte, 2014) 

Práve kvôli voľnosti jednotlivých členských štátov pri preberaní niektorých 
ustanovení smernice a jej kompromisnému charakteru sa pozrieme na to, aké 
zmeny v priniesla implementácia smernice v Českej republike a na Slovensku. 
Cieľom tohto článku bude zhodnotiť a porovnať implementáciu smernice 
2013/34/EU zo dňa 26. Júna 2013 o ročných účtovných závierkach 
a konsolidovaných účtovných závierkach a súvisejúcich správach niektorých 
foriem podnikov do národného účtovníctva v Českej republike a na Slovensku 
na základe naštudovanie zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v Českej 
republike a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve na Slovensku 
ako aj ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú postupy účtovania 
účtovných jednotiek. Pozrieme sa na to, do akej miery bolo nutné tieto 
predpisy meniť tak, aby boli v súlade s novou prijatou smernicou. 

2 ZMENY VYPLÝVAJÚCE Z PRIJATIA SMERNICE 
2013/34/EU 

2.1 Kategorizácia účtovných jednotiek 
Bezpochyby najvýznamnejšou zmenou, ktorú priniesla európska smernica  
je nová kategorizácia účtovných jednotiek podľa ich veľkosti na základe troch 
kritérií, ktorými sú celkové aktíva, čistý obrat a priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov. 

Ako na Slovensku, tak v Českej republike bola prijatá nová kategorizácia 
účtovných jednotiek, avšak medzi novou kategorizáciou účtovných jednotiek 
v krajinách môžeme badať určité rozdiely. Na Slovensku rozlišujeme iba tri 
typy účtovných jednotiek – mikro, malé a veľké, zatiaľ čo v Českej republike 
existuje navyše ešte aj kategória stredných účtovných jednotiek. Slovensko 
sa rozhodlo nezaviesť kategóriu stredných účtovných jednotiek a odklonilo 
sa tak aj od kategórií navrhovaných smernicou. Nastala tým situácia, 
že kategória veľkých účtovných jednotiek v poňatí Českej republiky  
je neporovnateľná s veľkými účtovnými jednotkami na Slovensku. Otázkou 
však ale možno zostáva, či je vôbec potrebné definovať kategóriu veľkých 
účtovných jednotiek vzhľadom k tomu, týmto podnikom nie sú pridané 
takmer žiadne ďalšie povinnosti, ktoré by museli splniť v porovnaní 
s kategóriou stredných účtovných jednotiek a zastúpenie týchto účtovných 
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jednotiek v Českej republike nie je veľké. Zaujímavosťou je, že na Slovensku 
boli mikro účtovné jednotky zavedené už od roku 2014, zatiaľ čo ostatné 
kategórie boli pridané až v roku 2015. V Českej republike bola nová 
kategorizácia účtovných jednotiek zavedená od začiatku roka 2016. Okrem 
vyššie uvedenému rozdielu v kategorizácii, je medzi krajinami rozdiel 
i v samotných veľkostných kritériách. Zatiaľ čo Česká republika prevzala 
so smernice odporúčané kritéria do svojho zákona o účetnictví, Slovensko 
zvolilo prísnejšiu úpravu.  

Takéto rozčlenenie účtovných jednotiek umožňuje následne malým, mikro 
a stredným účtovným jednotkám využívať určité zjednodušenia 
či oslobodenia od povinností, ktoré patria pre ostatné účtovné jednotky. Tieto 
oslobodenia sa týkajú najmä uvádzania informácií v účtovnej závierke, 
zverejňovania účtovných závierok a výročných správ, ako aj overovania 
účtovných závierok a výročných správ audítorom.  

V súvislosti s novou kategorizáciou účtovných jednotiek má každá kategória 
účtovných jednotiek definované požiadavky na zostavenie účtovnej 
závierky. V obidvoch krajinách sú všetky účtovné jednotky povinné v rámci 
účtovnej závierky zostavovať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky (SR), 
resp. prílohu (ČR). Česká republika si navyše definuje pre obchodné 
spoločnosti okrem mikro a malých účtovných jednotiek požiadavku na 
zostavenie prehľadu o peňažných tokoch a prehľadu o zmenách vlastného 
kapitálu. Na Slovensku majú povinnosť zostavovať tieto ďalšie dva prehľady 
veľké účtovné jednotky, ktoré musia vykazovať v poznámkach k účtovnej 
závierke.  

Pre každú veľkostnú kategóriu účtovných jednotiek sú na Slovensku 
definované osobitné požiadavky na zostavenie účtovnej závierky a preto pre 
každú kategóriu účtovných jednotiek je vypracované samostatné opatrenie, 
ktoré túto oblasť upravuje. Mikro účtovné jednotky môžu na základe svojho 
opatrenia zostavovať zjednodušenú účtovnú závierku (súvaha na strane aktív 
obsahuje iba údaje v netto hodnote, výkaz ziskov a strát má znížený počet 
vykazovaných položiek a v poznámkach je výrazne skrátený rozsah 
informácií). (Turóciová, 2014)  

Zníženie administratívneho zaťaženia mikro účtovných jednotiek v sebe 
zahŕňa zjednodušené postupy oceňovania, účtovania a taktiež vykazovania. 
Mikro účtovné jednotky neúčtujú o časovom rozlíšení nákladov a výnosov 
ak sa jedná o náklady a výnosy, ktoré sú nevýznamné a takéto plnenia 

9 



ACTA STING 

sa v účtovnej jednotke pravidelne každoročne opakujú (napr. náklady 
na telefónne poplatky, predplatné atď.).  

V Českej republike Zákon o účetnictví umožňuje zostavovať účtovnú 
závierku v skrátenom rozsahu tým účtovným jednotkám, ktoré nie sú povinné 
mať účtovnú závierku overenú audítorom. Jedná sa tak o mikro účtovné 
jednotky bez povinnosti auditu a malé účtovné jednotky bez povinnosti 
auditu.  

Tab. 1 Účtovná závierka 

 Smernica EU Slovenská 
republika Česká republika 

Skrátená 
súvaha 

Mikro a malé 
podniky 

Mikro účtovné 
jednotky 

Mikro a malé 
podniky 
nepodliehajúce 
auditu  

Výkaz ziskov 
a strát 
v skrátenom 
rozsahu 

Mikro, malé 
a stredné podniky 

Mikro účtovné 
jednotky 

Mikro a malé 
účtovné jednotky 
bez povinnosti 
a zároveň tieto ÚJ 
nesmú byť 
obchodnými 
spoločnosťami 

Príloha (ČR) / 
Poznámky 
(SR) 

Zjednodušenia vo 
vykazovaní 
informácií 
v poznámkach 
neumožňuje, avšak 
smernica mení obsah 
informácií 
zverejňovaných 
v poznámkach 

S veľkosťou 
účtovnej jednotky 
rastú i požiadavky 
na informácie 
uvádzané 
v poznámkach  

S veľkosťou 
účtovnej jednotky 
rastú i požiadavky 
na informácie 
uvádzané v prílohe 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V súvislosti s novou kategorizáciou účtovných jednotiek  Česká republika 
zaviedla ešte i nové kategórie pre skupiny účtovných jednotiek. Slovensko 
však kategorizáciu konsolidačných skupín nezaviedlo. Česká republika 
nahradzuje pojem konsolidačný celok pojmom skupina účtovných jednotiek 
a v zákone o účetnictví definuje malú, strednú a veľkú skupinu účtovných 
jednotiek. V súlade s ustanoveniami smernice EU ČR využila možnosť 
oslobodiť malú skupinu účtovných jednotiek od zostavenia konsolidovanej 
účtovnej závierky, ak žiadna z účtovných jednotiek v skupine nie 
je subjektom verejného záujmu. 
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Slovensko síce novú terminológiu skupín účtovných jednotiek zo smernice 
neprevzalo, avšak porovnaním so smernicou zistíme, že slovenská úprava 
umožňuje oslobodiť od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky okrem 
malých skupín účtovných jednotiek i skupiny účtovných jednotiek stredné. 
Túto možnosť tak prevzalo z ustanovení smernice a účinnosť nadobudlo 
od 1.1.2016. Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že na Slovensku 
do kategórie oslobodených účtovných jednotiek od zostavenia konsolidovanej 
účtovnej závierky spadá väčšia časť účtovných jednotiek než v Českej 
republike a to z dôvodu využitia oslobodenia nielen pre malé skupiny 
účtovných jednotiek, ale taktiež stredne veľké skupiny účtovných jednotiek 
a to v súlade s ustanoveniami smernice EU. 

2.2 Ďalšie zmeny v zákonoch o účtovníctve na Slovensku 
a v Českej republike 

Jednou zo zmien je i zaradenie definície subjektu verejného záujmu 
do zákonov o účtovníctve v obidvoch krajinách. Na Slovensku táto definícia 
bola zavedená do zákona o účtovníctve od 1.1.2015.  V súčasnosti nájdeme 
subjekt verejného záujmu vymedzený ako v zákone o účtovníctve, 
tak v zákone č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite, pričom skupiny subjektov 
verejného záujmu sú v týchto právnych predpisoch definované mierne 
odlišne. Dôvod, prečo tomu tak je, vidí KPMG (2014) v tom, že každý 
zo zákonov si tieto subjekty definuje pre svoje účely. Zatiaľ čo zákon 
o štatutárnom audite kladie na audítorov účtovnej závierky subjektov 
verejného záujmu prísnejšie požiadavky, zákon o účtovníctve preto, 
lebo na tieto subjekty sa nevzťahujú ustanovenia o mikro, malých a veľkých 
účtovných jednotkách. V Českej republike bola definícia subjektu verejného 
záujmu presunutá zo zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech do novelizovaného 
zákona o účetnictví. Jedná sa tak iba o vecnú zmenu v zákone o účetnictví 
od 1.1.2016, samotná definícia subjektu verejného záujmu zostáva bez zmien. 

Od 1.1.2016 je do zákona o účetnictví Českej republiky späť vrátené 
jednoduché účtovníctvo založené na príjmoch a výdajoch. Zákon prináša 
novú úpravu režimu jednoduchého účtovníctva a možnosť použitia určenými 
účtovnými jednotkami pri splnení stanovených podmienok. Jednoduché 
účtovníctvo sa dostáva do zákona opäť po niekoľkých rokoch, keď bolo 
zákonom o účetnictví s účinnosťou od 1.1.2004 zrušené. I napriek tomu mohli 
určité účtovné jednotky viesť jednoduché účtovníctvo naďalej. Táto pôvodná 
výnimka sa však stala akousi trvalou záležitosťou a tieto účtovné jednotky 
naďalej  postupovali v praxi už podľa  neplatného zákona.  
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Súčasná úprava jednoduchého účtovníctva tak reflektuje spoločenský dopyt 
po jednoduchom účtovníctve malými účtovnými jednotkami, ktoré nie 
sú primárne  založené za účelom podnikania, ale skôr vykonávajú 
spoločensky prospešnú činnosť. Rozsah jednoduchého účtovníctva je preto 
pre potreby týchto menších účtovných jednotiek a zároveň požiadavky 
na vykazovanie ich finančnej pozície sú celkom postačujúce a nekladie 
na ne ďalšie administratívne a finančné nároky. (Běhounek, 2016) 

Na Slovensku výrazné zmeny v oblasti jednoduchého účtovníctva nenastali. 
Jednoduché účtovníctvo bolo predmetom účtovníctva spolu s účtovníctvom 
podvojným a určité ÚJ mohli jednoduché účtovníctvo používať i doteraz. 
Od 1.1.2016 sú medzi subjekty, ktoré môžu účtovať v sústave jednoduchého 
účtovníctva, zaradené novo i občianske združenia a ich organizačné zložky, 
ak nie sú subjektom verejnej správy. Príčinou pridania poslednej podmienky, 
bola centralizácia homogénnych účtovných údajov pri konsolidácii v oblasti 
verejnej správy. 

Povinnosť zostavovať správu o platbách vládam vyplýva zo smernice EÚ. 
Túto povinnosť zaviedli obidve skúmané krajiny s účinnosťou od 1.1.2016. 
V tejto správe musia účtovné jednotky zverejňovať významné platby, ktoré 
účtovná jednotka odvádza orgánom správy príslušného štátu, v ktorom 
pôsobí. Smernica EU si dáva týmto stanovením povinných správ o platbách 
za cieľ zvýšiť transparentnosť týchto platieb. V správe by mali byť uvedené 
platby, ktoré sú porovnateľné s platbami, ktoré zverejňuje podnik 
zúčastňujúci sa iniciatívy pre transparentnosť v ťažobnom priemysle (EITI). 
Tieto správy by mali slúžiť na to, aby uľahčili vládam krajín s bohatými 
zdrojmi uplatňovať zásady a kritériá EITI a zodpovedať sa tak svojím 
občanom za platby, ktoré tieto vlády prijímajú od týchto podnikov. 

3 ZMENY V POSTUPOCH ÚČTOVANIA OD 1.1.2016 
Implementácie smernice EU si ako na Slovensku, tak aj v Českej republike 
vyžiadala zmeny aj v postupoch účtovania pre účtovné jednotky. 
Na Slovensku sa pozrieme aké zmeny to vyvolalo v Opatrení Ministerstva 
financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej 
osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v PU“). V Českej 
republike implementácia smernice priniesla zmeny a novinky do vyhlášky 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
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Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (ďalej len „vyhláška 
č. 500/2002 Sb.“). Ako si môžeme všimnúť smernica ovplyvnila nielen 
zákony o účtovníctve v jednotlivých krajinách, ale mala dopady aj na postupy 
účtovania pre podnikateľov v jednotlivých krajinách.  

Nasledujúca tabuľka uvádza základné zmeny, ku ktorých došlo od 1.1. 2016 
vo vyhláške č. 500/2002 Sb. pre podnikateľov v Českej republike a následne 
porovnanie s tým, či k rovnakej zmene došlo i na Slovensku, prípadne 
ako je daná oblasť na Slovensku upravená. 

Tab. 2  Zmeny vo vyhláške č. 500/2002 Sb. v Českej republike a porovnanie 
s úpravou na Slovensku 

Zmeny od 
1.1.2016 Česká republika Slovenská republika 

Zriaďovacie 
výdavky 

Nebudú už vykazované ako 
dlhodobý nehmotný majetok; 
tie, ktoré novovznikajúca ÚJ 
vynaloží po 1.1.2016 budú 
účtované ako náklady. 

Z novely zákona o účtovníctve 
a postupov účtovania 
s účinnosťou od 20.3.2009 
vyplýva, že zriaďovacie náklady 
sa už v Slovenskej republike 
nepovažujú za dlhodobý 
nehmotný majetok. Náklady 
spojené so zriadením a vznikom 
účtovnej jednotky budú 
zaúčtované do nákladov. 

Goodwill 

Zavedenie hornej hranice pre 
odpisovanie goodwillu, a to 
na 120 mesiacov; ÚJ 
sa môže rozhodnúť o dobe 
odpisovania; takéto nové 
obmedzenie sa bude 
vzťahovať aj na goodwill, 
o ktorom je účtované pred 
novelou  

Odpisovanie goodwillu je 
upravené v zákone o účtovníctve, 
ktorý uvádza: ak účtovná jednotka 
vie spoľahlivo odhadnúť 
životnosť goodwillu 
a aktivovaných nákladov 
na vývoj, bude ich odpisovať 
počas tejto doby. V opačnom 
prípade musí goodwill 
a aktivované náklady na vývoj 
odpísať najneskôr do piatich 
rokov od ich obstarania. Toto 
ustanovenie je účinné od 1.1.2016. 
Obmedzenie doby odpisovania 
goodwillu vyplýva z požiadaviek 
smernice EU. 
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Zásoby 
vlastnej výroby 

Účtovanie v novej skupine 
nákladov „58 - Změna stavu 
zásob vlastní činnosti 
a aktivace“ namiesto 
účtovania o zmene stavu 
zásob vytvorených vlastnou 
činnosťou do výnosov 
v účtovnej skupine „61 - 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti“.  

Aj účtovanie zostalo bez zmien, 
o zmene stavu zásob vytvorených 
vlastnou činnosťou sa účtuje do 
príslušných účtov účtovej skupiny 
„61 – Zmeny stavu 
vnútroorganizačných zásob.“ 

Oceňovanie 
zásob vlastnej 
výroby 

Ocenenie vlastných 
nákladov: 
v skutočnej výške alebo 
podľa spôsobu kalkulácie 
výroby 
a súčasne do ocenenia zásob 
je potrebné zahrnúť nielen 
priame náklady, ale aj 
pomernú časť nepriamych 
nákladov, ktoré je možné 
k danému produktu priradiť 
a ktoré sa vzťahujú 
k obdobiu činnosti.  

K žiadnym zmenám od 1.1.2016 
nedochádza, vlastné náklady pri 
zásobách vytvorených vlastnou 
činnosťou sa ocenia buď vo svojej 
skutočnej výške, alebo vo výške 
vlastných nákladov podľa 
operatívnych (plánových) 
kalkulácií.  

Mimoriadne 
náklady 
a výnosy 

Samostatné vykazovanie 
mimoriadnych nákladov 
a výnosov sa novelou ruší. 

Na Slovensku dochádza 
k zrušeniu mimoriadnej činnosti 
s účinnosťou už od 31. decembra 
2014, čím úplne zanikajú 
napríklad účtovné skupiny 58 – 
Mimoriadne náklady a 68 – 
Mimoriadne výnosy. Skutočnosti, 
ktoré predstavovali mimoriadnu 
činnosť sa účtujú v rámci 
hospodárskej činnosti. 

Aktivácia 
zásob 
a majetku 

Nebude už viac účtovaná 
do výnosov, ale bude 
sa účtovať ako zníženie 
nákladov v prospech účtu 
z účtovnej skupiny „58 - 
Změna stavu zásob vlastní 
činnosti a aktivace“. 

Žiadna zmena v tejto oblasti 
nenastala, i naďalej sa aktivácia 
účtuje do výnosov.  
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Účtovanie 
o prijatých 
daroch 

Novelou sa mení i účtovanie 
o prijatých daroch, ktoré 
už nebudú účtované ako 
zvýšenie kapitálu v prospech 
účtu 413 - Ostatní kapitálové 
fondy, ale ako iné provozné 
výnosy. 

K žiadnym zmenám nedošlo. Dary 
sa i naďalej účtujú do výnosov, 
v iba v prípade, že sa jedná 
o dlhodobý a nehmotný majetok 
a dlhodobý hmotný majetok 
 nadobudnutý bezodplatne 
od spoločníkov alebo členov, 
ktorým sa nezvyšuje základné 
imanie sa účtuje na ťarchu účtovej 
skupiny 04 - Obstaranie 
dlhodobého majetok a súvzťažne 
v prospech účtu 413 - ostatné 
kapitálové fondy. 

Dotácie 

Novo vložený odstavec 
zaoberajúci sa účtovaním 
dotácie a definovaním toho, 
čo sa vôbec za dotáciu 
považuje. Stanovuje, 
že v prípade dotácie 
na zaobstaranie majetku 
alebo úhradu úrokov 
zahrnovaných do ocenenia 
majetku sa musí hodnota 
tejto dotácie znížiť 
o ocenenie dlhodobého 
hmotného a nehmotného 
majetku a jeho technické 
zhodnotenie. 

Oblasť dotácií neprešla 
od 1.1.2016 žiadnymi zmenami.  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Súčasne s novelou zákona o účetnictví v Českej republike dochádza i k novele 
vyhlášky č. 500/2002 Sb..Dôvodová správa k novele vyhlášky uvádza, 
že dôvodom predloženia návrhu vyhlášky je predovšetkým dokončenie 
transpozície smernice Europského parlamentu a Rady 2013/34/EU zo dňa 
26. júna 2013 o ročných účtovných závierkách, konsolidovaných účtovných 
závierkách a súvisiacich správach niektorých foriem podnikov. Cieľom tejto 
novely vyhlášky je upraviť v súlade s novelizovaným zákonom o účetnictví 
účtovné metódy a taktiež stanoviť nové usporiadanie, označenie a obsahové 
vymedzenie položiek účtovných výkazov.  Podnikatelia, ktorí účtujú v sústave 
podvojného účtovníctva tak budú určite musieť zohľadniť v svojom 
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účtovníctve zmeny, ktoré sú nariadené novelou vyhlášky č. 250/2015 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb.,pro podnikatele.  

V Českej republike prináša novela vyhlášky nový spôsob účtovania 
o zásobách vlastnej výroby. Doposiaľ platilo, že o zmene stavu zásob 
vytvorených vlastnou činnosťou sa účtovalo do výnosov v účtovej skupine 
„61 - Změna stavu zásob vlastní činnosti“. Novelou dochádza k zmene, kedy 
zásoby vlastnej výroby budú účtované  prostredníctvom príslušného účtu 
v nové účtové skupine nákladov „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace“. Prírastok nedokončenej výroby, polotovarov, výrobkov 
a mladých a ostatných zvierat a ich skupín, tak bude zaúčtovaný v prospech 
(DAL) tohto účtu, úbytok týchto zásob naopak na jeho vrub. Dá sa však 
povedať, že samotný vplyv na výsledok hospodárenia je samozrejme rovnaký, 
či už sme tieto  zásoby vlastnej výroby účtovali do výnosov na stranu DAL 
(čo zvyšuje výsledok hospodárenia)  alebo to budeme účtovať podľa novej 
právnej úpravy, ktorá hovorí o účtovaní prírastku zásoby na stranu DAL 
nákladového účtu, tj. dôjde tak ku zníženiu nákladov ( v tomto prípade 
to vedie ku menšiemu konečnému zostatku nákladového účtu, a tým opäť 
ku väčšiemu výsledku hospodárenia).  

Zmena v účtovaní o zmene stavu zásob vlastnej výroby spôsobila zmenu 
vo výkaze ziskov a strát. Nová štruktúra výkazu ziskov a strát vyvolaná 
zmenou účtovania o zásobách vlastnej výroby bude mať za následok, 
že ovplyvní obrat podľa zákona o účetnictví, pretože za ročný úhrn čistého 
obratu sa podľa tohto zákona rozumie výška výnosov znížená o predajné 
zľavy.  Tým, že dnes sa už o zmene stavu zásob vlastnej výroby neúčtuje 
do výnosov, ale do nákladov, nebude do obratu od 1.1.2016 zahrnutá 
nedokončená výroba, ktorá sa už dnes zobrazí v nákladových účtoch. 
(Truhlářová, 2016) 

Oceňovanie zásob vlastnej výroby prešlo taktiež novelizáciou. Rovnaké 
zostáva to, že účtovná jednotka si môže vybrať či bude vlastné náklady 
u zásob vytvorených vlastnou činnosťou buď v skutočnej výške alebo podľa 
spôsobu kalkulácie výroby, ktorú si stanovuje účtovná jednotka. Do vlastných 
nákladov však novela vyžaduje zahrnúť nielen náklady priame, 
ale aj príslušnú časť nákladov nepriamych, ktoré sa dajú k danému produktu 
priradiť a ktoré sa vzťahujú k danému obdobiu. Podľa novely sú z ocenenia 
zásob vylúčené náklady na predaj (skladovanie, balenie, expedícia), ktoré 
sú tak ako uvádza Froschová (2015) nie nákladmi vo fáze výroby, 
ale nákladmi, ktoré vznikajú vo fáze odbytu. Metódu ocenenia si zvolí 
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účtovná jednotka sama s ohľadom na povinnosti dané zákonom, hlavne 
v súlade s princípom významnosti a verného a poctivého obrazu skutočnosti.  

Otázkou zostáva, ako účtovná jednotka naloží s priradením pomernej časti 
nepriamych nákladov. Názorne nám kalkuláciu priamych a nepriamych 
nákladov znázorňuje nasledujúci obrázok. Ako vidíme ocenenie zásob 
vlastnej výroby sa skladá z priamych nákladov a súčasne obsahuje i časť 
správnej réžie. Je preto potrebné stanoviť si nejaký kľúč, ktorý bude vhodný 
na kalkuláciu týchto nákladov na jednotlivé činnosti výrobného procesu. 
Z tohto dôvodu musia účtovné jednotky od 1.1.2016 prehodnotiť metodiku 
používanej kalkulácie výroby, tak aby boli tieto účtovné metódy v súlade 
s novými požiadavkami účtovných predpisov.  

Obrázok 1: Kalkulácia nákladov 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro rok 2016, 2015 

Vzhľadom k tomu, že zmeny v spôsobe ocenenia sú považované za zmenu 
účtovnej metódy, z dôvodovej správy k novele vyhlášky vyplýva, že účtovná 
jednotka bude v dôsledku zmeny metódy ocenenia nákladov u zásob, ktoré 
boli vytvorené vlastnou činnosťou došlo, účtovať o zmene metódy 
štandardným spôsobom a zaúčtuje s ohľadom na významnosť vzniknuté 
rozdiely z ocenenia. Tieto rozdiely z precenenia, tak ako uvádza Mrozek 
(2015), pokiaľ sa jedná o významné rozdiely, museli byť následne zaúčtované 
k 1.1.2016 na príslušnom účte účtovej skupiny 42 – Fondy ze zisku 
a převedené výsledky hospodaření, teda napr. 425-Jiný výsledek hospodaření 
minulých let. Rozdiely, ktoré sú nevýznamné sa premietnu do nákladových 
alebo výnosových účtov bežného obdobia. Zmena účtovnej metódy 
nie je jednoduchou záležitosťou a vyžaduje si od účtovných jednotiek 
dostatočnú pozornosť, aby v období účtovných závierok neboli tieto subjekty 

17 



ACTA STING 

vystavené príliš veľkému stresu a zároveň tieto účtovné jednotky čelia 
obrovskému tlaku, aby si svoje interné predpisy a účtovné postupy nastavili 
v súlade s novými právnymi predpismi.   

Významnou zmenou je aj zrušenie mimoriadneho výsledku hospodárenia, 
kde mimoriadne náklady a výnosy sa rozpadnú do položiek ako Jiné provozní 
výnosy, Jiné provozní náklady, Ostatní finanční výnosy a Ostatní finanční 
náklady. Dochádza tak k zrušeniu samostatného vykazovania mimoriadnych 
nákladov a výnosov, ktoré ak účtovnej jednotke vzniknú, budú vykazované 
ako iný výsledok hospodárenia. Dôvodová správa uvádza, že k zrušeniu 
samostatného vykazovania mimoriadnych nákladov a výnosov dochádza 
pretože smernica EU nepožaduje samostatné vykazovanie mimoriadnych 
nákladov a mimoriadnych výnosov. Stačí, ak tieto údaje budú uvedené 
v prílohe v účtovnej závierke.  

V novele vyhlášky č. 500/2002 Sb. pre podnikateľov môžeme nájsť pomerne 
významne upravenú i časť, ktorá sa venuje vymedzeniu informácií, ktoré 
musia účtovné jednotky vykazovať v prílohe k účtovnej závierke. Vyplýva 
to z toho, že od 1.1.2016 došlo v Českej republike k vyššie spomínanej zmene 
v kategorizácii účtovných jednotiek ako dôsledok implementácie európskej 
smernice, čo je následne rozhodujúce i pre stanovenie povinností 
vo vykazovaní informácii v prílohe k účtovnej závierke. Podľa toho do akej 
kategórie daná účtovná jednotka spadá, sú stanovené povinnosti vykazovania 
informácií. 

Tak ako v Českej republike i na Slovensku sú novelizované s účinnosťou 
od 31.12.2015 a 1.1.2016 okrem zákona o účtovníctve aj postupy účtovania 
v PU. Týmto opatrením sa nanovo zadefinovali pojmy ako napríklad skupina 
účtovných jednotiek, prepojené účtovné jednotky a účtovné jednotky 
so spoločným rozhodujúcim vplyvom, obsahová náplň účtov 062, 066, 351, 
355, 361, 365 a 471, ako aj ďalšie zmeny. 

S účinnosťou od 31.12.2015 sa dopĺňa do postupov účtovania v PU niekoľko 
definícií. Pod prepojenými účtovnými jednotkami sa rozumejú dve 
alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny. Skupinou účtovných 
jednotiek je materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. 
Pod spoločným rozhodujúcim vplyvom sa rozumie zmluvne dohodnuté 
zdieľanie rozhodujúceho vplyvu.  

Zmeny v názvoch účtov v rámcovej účtovnej osnove, ktorá je prílohou 
k postupom účtovania v PU, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab. 3  Názvy účtov  

Názov účtov do 30. 12. 2015 Názov účtov od 31. 12. 2015 

066 – Pôžičky účtovnej jednotke v rámci 
podielovej účasti 

066 – Pôžičky prepojeným účtovným 
jednotkám a účtovným jednotkám 
v rámci podielovej účasti 

351 – Pohľadávky v rámci podielovej 
účasti 

351 – Pohľadávky voči prepojeným 
účtovným jednotkám a účtovným 
jednotkám v rámci podielovej účasti 

361 – Záväzky v rámci podielovej účasti 
361 – Záväzky voči prepojeným 
účtovným jednotkám a účtovným 
jednotkám v rámci podielovej účasti 

471 – Dlhodobé záväzky v rámci 
podielovej účasti 

471 – Dlhodobé záväzky voči 
prepojeným účtovným jednotkám 
a účtovným jednotkám v rámci 
podielovej účasti 

Zdroj: Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo 14 . novembra 2007 č. MF/2 4342/200 7 - 74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 

alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov, 2016 

V nadväznosti na zmenu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze  
a reštrukturalizácii a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov sa v postupoch účtovania pre PU upravuje postup 
účtovania dlžníka v reštrukturalizácii a uplatnenia pohľadávky veriteľa 
voči dlžníkovi. Ustanovenie postupov účtovania sa zosúlaďuje so zákonom 
o účtovníctve, podľa ktorého sa účtovné knihy uzatvárajú ku dňu, ktorý 
predchádza dňu vstupu do likvidácie alebo dňu účinnosti vyhlásenia 
konkurzu. Nižšie uvedené zmeny vstupujú do platnosti od 31.12.2015. 
Na základe novely postupov účtovania pre PU sa jedná o tieto zmeny:  

1) Ustanovuje sa účtovanie u dlžníka, konkrétne dochádza k: 

 úprave výšky zaúčtovaného záväzku a účtovanie záväzku, ktorý nie 
je v účtovníctve zaúčtovaný, na základe potvrdenia reštrukturalizačného 
plánu súdom, 

 účtovaniu vydania akcií alebo iných majetkových účastí na účel výmeny 
za pohľadávku, 

 účtovaniu uspokojenia pôvodnej pohľadávky veriteľa zo zisku 
alebo iných vlastných zdrojov dlžníka po splnení reštrukturalizačného 
plánu.  
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2) Ustanovuje sa taktiež účtovanie u veriteľa, a to účtovanie: 

 opravných položiek, 

 uspokojenia pôvodnej pohľadávky vydaním akcií alebo iných 
majetkových účastí počas plnenia štrukturalizačného plánu, 

 odpisu neuspokojenej hodnoty pohľadávky  uspokojenia pôvodnej 
hodnoty pohľadávky z vytvoreného zisku alebo iných vlastných zdrojov 
po splnení reštrukturalizačného plánu. (Finančné riaditeľstvo 
SR Banská Bystrica, 2016) 

Tým, že zákon o účtovníctve je v poslednej dobe významne novelizovaný 
a jednou zo zmien je aj vypustenie možnosti oceňovania reprodukčnou 
obstarávacou cenou, takáto zmena sa premietla aj do postupov účtovania 
pre PU s účinnosťou od 1.1.2016. Upresňujú sa ustanovenia postupov 
účtovania týkajúce sa oceňovania dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, ktorý bol novo zistený pri inventarizácii, majetku bezodplatne 
nadobudnutého (dar) okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok 
ocenených menovitými hodnotami,  majetku preradeného z osobného 
vlastníctva do podnikania okrem peňažných prostriedkov, cenín a pohľadávok 
ocenených menovitými hodnotami a taktiež postupy účtovania o oceňovaní 
zvierat vlastného chovu, príchovkov a prírastkov zvierat. Zatiaľ čo v prvých 
troch prípadoch je ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou nahradené 
reálnou hodnotou, tak v poslednom prípade (u zvierat vlastného chovu, 
príchovkov a prírastkov zvierat) je ocenenie reprodukčnou obstarávacou 
cenou nahradené vlastnými nákladmi. Tieto ustanovenia postupov účtovania 
pre PU sa tak zosúlaďujú s novým znením zákona o účtovníctve. (Farkaš, 
2016) 

Zároveň v nadväznosti na zmenu v zákone o účtovníctve týkajúcu 
sa zavedenia definície podielovej účasti, je potrebné túto definíciu preniesť 
i do postupov účtovania v PU a to do viacerých ustanovení. Pojmom 
podielová účasť je od 1.1.2016 nahradený doteraz používaný pojem podstatný 
vplyv. Zatiaľ čo pod podstatným vplyvom sa rozumel najmenej 20 % podiel 
na hlasovacích právach v inej účtovne jednotke, tak podielovou účasťou 
je najmenej 20 % podiel na základnom imaní (nie na hlasovacích právach). 

Ďalšou zmenou, ktorá sa objavuje v súvislosti s novým zákonom č. 440/2015 
Z.z. o športe, je vložené do postupov účtovania v PU vložené ustanovenie 
o účtovaní tzv. sponzorského, pod ktorým sa rozumie nárok na peňažné 
alebo nepeňažné plnenie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe. 
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Povinnosť časovo rozlišovať do výnosov sponzorské majú účtovné jednotky 
v tých účtovných obdobiach, v ktorých im vznikajú náklady hradené 
z prijatého sponzorského. Predmetom úpravy je povinnosť časovo rozlišovať 
poskytnuté sponzorské do nákladov v tých účtovných obdobiach, na ktoré 
sa vzťahuje povinnosť sponzorovanému poskytnúť reklamu alebo iné plnenia 
voči sponzorovi. (účtuj.sk, 2015)  

Tak ako uvádza novela postupov účtovania v PU, nárok na sponzorské 
sa účtuje na ťarchu účtu 347 – Ostatné dotácie, so súvzťažným zápisom 
v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 
alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Poskytnuté sponzorské 
sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť 
alebo sa časovo rozlišuje. 

4 ZÁVER  
Transpozícia smernice EU si vyžiadala v jednotlivých členských štátoch 
novelizácie právnych predpisov v oblasti účtovníctva. V Českej republike 
si táto transpozícia vyžiadala jednu novelizáciu zákona o účetnictví, ktorá 
nadobudla účinnosť 1.1.2016. Česká republika sa tak rozhodla zaviesť všetky 
zmeny vyplývajúce zo smernice EU k jednému okamžiku, čo môže byť 
pre niektoré účtovné jednotky nie úplne vyhovujúce, vzhľadom k tomu, 
že môže byť pre ne náročné zorientovať v tak veľkom množstve zmien 
prijatých jednorázovo. Slovenská republika sa rozhodla implementovať 
smernicu EU v niekoľkých krokoch.  Zákon o účtovníctve bol novelizovaný 
k 1.1.2014, 1.1.2015, 1.7.2015, 1.1.2016 a 17.6.2016. Na Slovensku tak došlo 
k postupnému zavádzaniu zmien, čo môže byť pre niektoré účtovné jednotky 
vhodnejšie, pretože majú tak dostatok času, aby sa dokázali v jednotlivých 
zmenách zorientovať. Okrem  novelizácií jednotlivých zákonov o účtovníctve, 
boli novelizované v Českej republike i vyhláška č. 500/2002 Sb., 
a na Slovensku zase Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92. Uvedené postupy účtovania prešli 
novelizáciou najmä z dôvodu, aby boli aj tieto predpisy v súlade 
so zmenenými zákonmi o účtovníctve.  

Cieľ, ktorý si kládla nová smernica EU bolo zníženie administratívnej 
náročnosti pre malé a stredné podniky. Po preskúmaní jednotlivých zmien, 
ktoré vznikli implementáciou smerníc v zákonoch o účtovníctve, môžeme 
skonštatovať, že obidve krajiny preberajú zo smernice zjednodušenia týkajúce 
mikro a malých účtovných jednotiek tak, aby bol naplnený cieľ smernice EU. 
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Zrejme najdôležitejšou zmenou spomedzi všetkých je zavedenie novej 
kategorizácie účtovných jednotiek. Čo však môžeme podotknúť je, že zatiaľ 
čo Česká republika preberá kritéria pre kategorizáciu účtovných jednotiek 
a konsolidačných skupín plne v súlade so smernicou, tak Slovensko v určitých 
oblastiach stanovuje prísnejšie kritériá. Navyše Slovenská republika 
sa rozhodla neprebrať všetky kategórie účtovných jednotiek, ako navrhovala 
smernica EU a i samotné veľkostné kritéria si prispôsobila podľa seba. Toto 
však môže viesť k tomu, že nebudeme schopní porovnať medzi sebou stredné 
a veľké účtovné jednotky na Slovensku a v Českej republike. Každá z krajín 
ma zavedené iné kritériá, na základe ktorých sú účtovné jednotky začlenené 
do kategórie veľkých účtovných jednotiek. Na základe novej kategorizácie 
účtovných jednotiek nastali i zmeny v oblasti zostavovania účtovných 
závierok a ich zverejňovania, kde je taktiež rozdiel medzi slovenskou 
a českou úpravou. Na Slovensku má každá kategória účtovných jednotiek 
svoje vlastné opatrenie, na základe ktorého zostavuje účtovnú závierku. 
V Českej republike je problematika účtovnej závierky riešená spoločne pre 
všetky kategórie účtovných jednotiek v jednej vyhláške. Na jednej strane 
účtovné jednotky tak nemusia vyhľadávať informácie vo viacerých 
predpisoch, stačí sa pozrieť do jednej vyhlášky kde nájdu všetky informácie, 
na druhej strane však za prehľadnejší spôsob považujem spôsob úpravy 
na Slovensku. Odlišnosti môžeme spozorovať aj v štruktúrach výkazov 
a vymedzení subjektov, ktoré zostavujú účtovnú závierku v plnom a ktorým 
je umožnené zostavovať účtovnú závierku v zjednodušenom rozsahu. Obe 
krajiny prevzali spoločne i ďalšie ustanovenie smernice EU, medzi ktoré 
patria úprava subjektom verejného záujmu, povinnosť niektorých subjektov 
zostavovať správy o platbách vládam a v Českej republike i znovuzavedenie 
jednoduchého účtovníctva. I v týchto prípadoch môžeme nájsť rozdiely medzi 
ustanoveniami českej a slovenskej právnej úprave, nakoľko na Slovensku 
jednoduché účtovníctvo fungovalo v praxi vyskytovalo i v dobe 
pred samotnou novelizáciou zákona o účtovníctve a nebolo tak potrebné 
výrazne meniť jeho úpravu.  

Spolu s novelizáciou zákona o účtovníctve bolo potrebné novelizovať 
i postupy účtovania pre účtovné jednotky. V Českej republike dochádza 
od 1.1.2016 k zmenám v účtovaní zásob vlastnej výroby, ako aj ich 
oceňovania, zmenám v účtovaní aktivácie, stanovuje sa maximálna doba 
odpisovania goodwillu, ruší sa samostatné vykazovanie mimoriadnej činnosti 
a menia sa taktiež ustanovenia týkajúce sa zriaďovacích výdavkov. 
Na Slovensku sa samostatne nevykazuje mimoriadna činnosť už od roku 
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2009, tzn. k žiadnej zmene od 1.1.2016 v tejto oblasti nedochádza. 
Do postupov účtovania v PU sa dopĺňajú nové definície pojmov, upravuje 
sa postup účtovania dlžníka v reštrukturalizácii a uplatnenia pohľadávky 
veriteľa voči dlžníkovi, vypúšťa sa možnosť oceňovania reprodukčnou 
obstarávacou cenou a vkladá sa i nové ustanovenie týkajúce sa účtovania 
tzv. sponzorského. 

Tak ako môžeme vidieť, krajiny prevzali niektoré zmeny vyplývajúce 
zo smernice EU rovnako, iné si každá krajina prispôsobila sama podľa svojich 
potrieb. Prijaté ustanovenia by mali napomôcť dosiahnuť hlavný cieľ, ktorý 
si stanovila smernica EU, a to zlepšiť podnikateľské prostredie pre malé 
a stredné podniky a len časom uvidíme, či prijaté ustanovenia prinesú 
účtovným jednotkám úžitok a nakoľko sa cieľ stanovený smernicou podarí 
v skutočnosti dosiahnuť.  
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DANĚ VE VÝKLADU ZÁKLADŮ EKONOMIE 
A SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY 

TAXES IN THE INTERPRETATION OF THE BASES OF 
ECONOMICS AND RELATED ISSUES 

 
Kamil Fuchs 

 
Abstrakt: Článek se zabývá  hodnocením postavením daní ve výkladu 
základního kurzu ekonomie. Na základě interpretace mikroekonomických 
a makroekonomických souvislostí, jsou odvozeny dopady na ekonomické 
myšlení. V závěru jsou obsažena možná doporučení pro výuku ekonomie. 
 
Klíčová slova: mikroekoonmie, makroekonomie, daně, multiplikace, pozitivní 
ekonomie 
 
Abstract: The article deals with the evaluation of tax positions in the 
interpretation of the basic course in economics. Based on the interpretation 
of microeconomic and macroeconomic context, they are derived impacts 
on economic thinking. The conclusions are contained possible 
recommendations for teaching economics. 
 
Keywords: microeconomics, macroeconomics, taxation, multiplication, 
positive economics 
 
JEL klasifikace: A1, A2, D0, D3, E0, E6 

1 ÚVOD 
Daně mohou být jedním z oborů vysokoškolského studia. Protože jsou 
neoddělitelnou součástí společenského i hospodářského systému, setkává 
se s problematikou daní nutně student kteréhokoliv oboru ekonomických 
studií, a to opakovaně. Právě skutečnost, že se daňová problematika objevuje 
opakovaně a v různých kontextech, může být nejen obohacující z pohledu 
pěstování ekonomického myšlení a osvojování poznatků, ale obsahuje 
to rovněž potenciál možných zjednodušení či barier systematického 
a kritického myšlení. 
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Je proto užitečné, aby u takto průřezového problému byly vytvořeny 
předpoklady k tomu, aby student neměl pocit, že se nedovídá nic nového, 
že to již slyšel, aby si uvědomoval kontext presentované problematiky. 
Průvodcem mu musí být vyučující, což předpokládá, že je schopen poukázat 
na odlišná hlediska přístupů jiných disciplín. 

V článku se budeme věnovat místu a kontextu daňových otázek v obsahu 
kurzu základů ekonomie, tedy bakalářských studií mikroekonomie 
a makroekonomie.  

2 DANĚ V EKONOMII 
Především je nutné zdůraznit, že daně nepředstavují samostatné téma, 
ale prostupují do řady témat mikroekonomie a zejména makroekonomie. 
Nepojednává se tudíž o daních, ale jsou vždy presentovány jako faktor, 
ovlivňující v daném kontextu mikroekonomické či makroekonomické 
prostředí. Výklad je založen na všeobecné základní představě o pojmu, 
který je upřesněn ve smyslu povinná platba ve stanovené lhůtě a výši. Výklad 
ekonomie neobsahuje žádné podrobnější pojednání – historický kontext, 
podrobné členění ani zdůvodňování. Vše je založeno na tom, že se jedná 
o jev, který je všeobecně znám jako existující s tím, že stát rozhoduje, 
jak s vybranými prostředky naloží. 

2.1 Daně ve výkladu mikroekonomie  
Přístup mikroekonomie je založen na vnímání ekonomického prostředí 
z pozice jednotlivého subjektu, kterým může být výrobce (firma) 
resp. spotřebitel.  Přístup je použit v případě firmy na trhu výrobků i služeb, 
v případě spotřebitele pouze na trhu výrobků a služeb. Daňová souvislost trhu 
práce je eliminována zdůrazněním, že rozhodování subjektu o konání práce 
se řídí reálnou mzdou. 

Daňový kontextu na chování spotřebitele (utváření poptávky) se nepřihlíží. 
Zde je vhodné zdůraznit, že mikroekonomie zkoumá chování ekonomických 
subjektů proto, aby pomocí zákonitostí v chování vysvětlila utváření nabídky 
a poptávky na trhu a jak se jejich změny projeví v tržním řešení.  

V případě spotřebitele se tedy jedná o to, že poptávka se odvozuje od té části 
disponibilního důchodu, kterou je ochoten vydávat na spotřebu. Disponibilní 
důchod jsou prostředky, o kterých může rozhodovat, jak je použije, jsou 
to prostředky po zdanění. V mikroekonomii se neřeší, že důchody 
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jsou zdaňovány, ani že spotřebitelé jsou nebo mohou být příjemci různých 
transferových plateb.  

Popis chování a hledání pravidel jak reaguje na změny cen je odvozován 
od rozpočtového omezení – prostředků, kterými disponuje a vydává je, 
aby maximalizoval užitek. 

Popis chování firmy se opírá o porovnání příjmů a nákladů. Ani v tomto 
případě nevstupuje daň do základního schématu. Obecně je přístup založen 
na tom, že cena se utváří na trhu jako výslednice střetu nabídky a poptávky 
a je pro firmu objektivní veličinou. Proto výklad vychází z předpokladu 
dokonale konkurenčního trhu, kde analýza chování firmy vyúsťuje 
do vysvětlení efektivnosti trhu (výrobní i alokační). Řeší se otázka, které 
množství produkce je z pohledu firmy optimální za daných tržních podmínek 
a odpovídá se, za jakých podmínek je firma zisková či ve ztrátě. Jak na tyto 
situace reaguje poptávka a nabídka. Poté se opouští předpoklad dokonalé 
konkurence a zkoumají se tržní situace, ve kterých se může projevit vliv 
některého či některých subjektů na tržní cenu. Výchozím případem je protipól 
dokonalé konkurence, tedy monopol. 

Při řešení tržních důsledků monopolu a možnosti jejich ovlivnění ze strany 
státu protimonopolní regulací je v duchu spíše historického nahlížení na vztah 
mezi konkurencí a monopolem presentováno uvalení dodatečné monopolní 
daně. 

Daň je chápána jako nákladová položka, peněžní prostředky, které musí být 
vydány, aby byla vyprodukována a realizována produkce. Tedy výdaje, které 
v daném čase ovlivňují výši nákladů se všemi důsledky. V tomto případě 
je možné zdůraznit, že se jedná o kontext stimulující negativní hodnotící soud. 

Nástroji neoklasické analýzy firmy se ukáže, že opatření je kontraproduktivní: 

 stát sice může získat dodatečné prostředky, ale jako regulační nástroj 
to selhává, protože tržním důsledkem bude ještě problematičtější 
situace, než která si zásah vynutila. 

 schéma vyznívá jako administrativní zásah, který fakticky 
nekoresponduje svými efekty s tím, co deklaruje záměr protimonopolní 
regulace, ale jedná se pouze o dodatečný zdroj příjmů státu. 

 Skutečnost, že druhá strana mince nabízí zabývat se otázkou analýzy 
dopadů snížení zdanění, zůstává mimo obsah presentovaných problémů. 
Tzn.: 
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 jak otázka motivace firmy plynoucí ze snížení zdanění,   

 tak také, že sníženým nákladům a mezním nákladům odpovídá větší 
tržní výstup. 

2.2 Daně v makroekonomii 
Obecně platí, že makroekonomické souvislosti jsou problematikou daní 
provázány více. Důvod je zřejmý. Do výkladu makroekonomických otázek 
je šířeji začleněna role státu v hospodářském životě.  

Jedná se o kontroverzní otázku, která provází moderní ekonomii od konce 
19. století a dodnes platí, že tím byly založeny určité setrvačnosti v pohledech 
na vztah státu a trhu, ale mimo jiné i na daně. Vedle toho i řada dalších 
otázek, např. mzda, trh práce, nezaměstnanost atd. Na vývoji ekonomické 
teorie se podílelo postupně několik významných faktorů. 

 První významný impuls k proměnám se formoval od sociálních 
důsledků průmyslové revoluce. Vývoj ekonomik v 19. století byl 
provázen nejen nebývalým hospodářským rozvojem, ale také celou 
řadou závažných sociálních důsledků. Ekonomické myšlení se postupně 
ztotožnilo s ideou státu, který bude dbát na to, aby byly zmírňovány 
sociální tvrdosti. Jako výchozí se formovala představa rostoucí role 
státu v přerozdělovacích procesech.  

 Nástup do poslední třetiny 19. století byl provázen technickou revolucí 
– přechod k technologiím hromadných výrob, znamenající umocnění 
výkonnosti, což ideu nového státu umocnilo. Prosadila se představa, 
že výkonný stát bude dostatečně bohatý na to, aby omezoval důsledky 
sociálních tvrdostí. 

 Nelze opomenout i další a klíčový faktor. Řada otevřených 
a nedostatečně vyřešených otázek otevírala prostor k ideologizaci 
ekonomické teorie, zejména v rostoucích sociálních problémech. Odtud 
pramenila snaha přiblížit výklad ekonomie exaktním vědám a apriori 
vyloučit prostor pro hodnotící soudy. Tyto snahy vyústily 
do tzv. marginalistické revoluce v ekonomii, která otevřela cestu zrodu 
nové ekonomie, pro kterou se stalo charakteristické: 

 Metodologický individualismus jako výchozí metoda přístupu. 
Zkoumání jevů z pozice jednotlivých subjektů, tedy důraz 
na mikroekonomii. 
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 Odklon od normativní konstrukce ekonomie a důsledné 
rozvíjení ekonomie jako nauky pozitivní. 

 Zdůraznění role poptávkové strany ekonomiky s důrazem 
na její klíčovou roli v utváření ceny na trhu. 

 Soustředění pozornosti na problém mechanismu alokace 
omezených zdrojů. 

 Zavádění mezních (marginálních) veličin a analýza jejich 
dynamiky jako odhalování klíčových vlastností a faktorů 
pohybu systému do rovnovážných situací. 

 Od hospodářské krize 1873 je v ekonomii sledován cyklický pohyb 
ekonomik a jeho vývojové tendence jsou provázeny nejistotou 
a obavami, pokud se týká amplitud výchylek a zkracující se periody 
cyklu. 

 Významným faktorem byla diskuse o účinnosti tržního mechanismu 
v podmínkách nedokonalé konkurence (20. – 30. léta 20. st.), 
která posunula vztah státu a ekonomiky do roviny nutnosti státní 
intervence jako nezbytného předpokladu fungování tržního prostředí. 

 Zde jsou, vedle skutečnosti, že se v první třetině 20. století kumulují 
makroekonomické problémy, počátky rozpracování moderní 
hospodářské politiky ve 30. letech, která je teoreticky rozpracovávána 
a následně prakticky uskutečňována jako politika stabilizační.   

 Ekonomické poznatky a hospodářské souvislosti navíc vedly 
k preferenci fiskální politiky, která se opírá o příjmovou a výdajovou 
stranu státního rozpočtu 

Co z daného vývoje vyplynulo pro daňové souvislosti? 

Úvodní téma se zabývá měřením výkonu a vynucuje si krok za obecné 
definování daňě, se kterým vystačila mikroekonomie. Nutností se stává 
rozlišení přímých a nepřímých daní, neboť nepřímé vyvolávají rozdíl mezi 
agregáty produkt a důchod, kterými je výkon tržní ekonomiky měřen. 

Následné téma je zpravidla věnováno poptávce v ekonomice – agregátní 
poptávce, kde se daně objevují: 

 jako faktor omezující výši disponibilního důchodu 

 jako zdroj transferových plateb, které naopak povzbuzují ochotu 
nakupovat. I v tom případě se vychází z toho, že to tak je.   
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 z hlediska agregátní poptávky je klíčová výše státních nákupů, jejíž 
vazba na daňové příjmy je zřejmá. 

Rozhodující pozornost je věnována daním v souvislosti s řešením otázky 
státního rozpočtu, resp. příčin vzniku deficitu. 

Rozbor je založen na již zavedeném rozlišení přímých a nepřímých daní, 
přičemž novou souvislostí se stává citlivost na výkon, která se projevuje 
v obou skupinách. Tedy jednoduché schéma na příjmové straně: 

vyšší výkon – vyšší obrat – vyšší objem daňových příjmů do státního rozpočtu. 

Proti tomu je zdůrazněno, že tuto citlivost na výkon v sobě nemají výdaje 
ze státního rozpočtu. 

Kolísání výkonu vyvolává jako důsledek nerovnost příjmů a výdajů (cyklický 
deficit či přebytek). 

Obdobně je odvozen strukturální deficit, kde jeho vznik a výše je úzce vázána 
na výdajovou stranu rozpočtu.   

Poslední souvislosti jsou multiplikační efekty státních nákupů. Zde 
je ekonomie poplatná teoretickým přístupům poválečného období a tíhne 
k preferenci státních nákupů, při stimulaci poptávkové strany, oproti 
stimulačním efektům snížení zdanění. 

Důvod preference je snadno vysvětlitelný – vyšší účinnost stimulace 
při stejném objemu prostředků, které jsou vydána státem na nákupy 
s objemem prostředků, které zůstanou v rukou ekonomických subjektů 
(domácnosti, firmy) – argument je ochota spořit, což je část disponibilního 
důchodu, která nebude multiplikována. 

Tady je asi klíčový problém, který souvisí s tím, že některé otázky týkající 
se daní nejsou soudobou ekonomií reflektovány. Vcelku pochopitelně 
se ekonomie vyhýbá historicky nastolené otázce spravedlivého zdanění. 
Ta totiž souvisí především se společensko-politickým kontextem. 
Co je spravedlivé, závisí na kritériu. 

Především platí, že nespravedlivé není synonymum s nesprávným. Už vůbec 
ne s nerovným. Z pohledu ekonomie je spravedlivé nositelem nerovnosti. 

Vzniká tak otázka, které zdanění je žádoucí? Tady ekonomie dospěla 
k určitému draze vykoupenému poznání staré historicky prověřené 
a ekonomickému myšlení po staletí známé pravdy 
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 budou-li daně utlumovat ekonomickou aktivitu, je to špatně. 
Argumentace využívá Lafferovu křivku a velmi zjednodušeně 
ji interpretuje, když zpravidla ztotožní ono špatně s tzv. zakázanou 
zónou zdanění. Dezinterpretace Lafferovy křivky prostupuje mnoha 
výklady. Představuje téměř učebnicový příklad toho, jak formální 
stránka vyjádření či zobrazení zastírá nejen obsah, ale především důvod 
a smysl daného sdělení. Ekonomie strany nabídky v 80. letech minulého 
století se stala součástí protikeynesovské revoluce právě upozorněním 
na nedocenění možných negativních důsledků nadměrného daňového 
zatížení na ekonomickou aktivitu a tedy výkonnost ekonomiky. To vše 
v konfrontaci s neokeynesovskou preferencí fiskální politiky zacílené 
na poptávkovou stimulaci preferující zvyšování státních nákupů. 

 že je tu otázka širšího společenského konsenzu, který daně, potažmo 
rozpočet pouze obsluhují, to už je mimo prostor, který ekonomii zajímá. 
Jeví se jako permanentně těžce poučitelná. Fakticky odmítá nejen 
hodnotící soudy, ale i otázky které k tomu vedou. Přitom platí, když 
odpověď nenabídnou ekonomové (schopni dospět k určitému 
kompromisu) je celé pole působnosti ponecháno jiným, včetně 
negativních důsledků populistických až demagogických tezí. 

Odpověď na otázku žádoucího či optimálního zdanění nemůže zůstat 
v konstatování, nižší než odpovídá zakázané zóně. 

3 ZÁVĚRY 
1) Především, jak bylo uvedeno v úvodu, daně nepředstavují samostatné 

téma ve výkladu základního kurzu ekonomie, i když je obecně známo, 
že zejména pokud jde o makroekonomické souvislosti, existuje několik 
alternativních výkladů. Přesto je v této otázce mezi nimi shoda. 

1) Zohlednění daňového kontextu v mikroekonomických otázkách 
je fakticky omezeno na nákladové důsledky zdanění, jejichž vyústěním 
je tendence k poklesu množství produkce a růstu tržní ceny. Pokud 
by sterilizace negativního tržního efektu předurčující zjednodušený 
hodnotový soud, nebyla pouze formální, musely by se vedle ilustrace 
dopadů snížení zdanění nastolit i otázky důvodů a užití daní. Zde se nabízí 
problém externalit a jejich řešení.  
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2) Jestli v případě mikroekonomie je základní kontext přímo navázán 
na důsledky zdanění pro rovnováhu trhu, pak v makroekonomických 
otázkách je to dopad na výkon ekonomiky a možnosti stabilizace výkonu. 
Ta je setrvačně presentována především jako eliminace oscilací výkonu. 
Je zřejmé, že kontext stabilizace si nese pozitivní náboj v obsahu, i když 
daňové omezení multiplikačních efektů může vyznívat opačně. 

3) Zde se však nabízí vykročení za tradiční schéma stabilizační politiky, 
pokud se předmětem zájmu stane stabilita hospodářského růstu. Kde 
se zdanění prolíná s ochotou investovat a vytvářením předpokladů pro růst 
potenciálního produktu. Obsahově se zde dá využít Lafferova křivka 
k argumentaci vztahu zdanění a ekonomické aktivity, ať už se jedná 
o ochotu pracovat, ochotu investovat či ochotu spořit.  

4) V této souvislosti je na místě učinit jedno historické ohlédnutí. Brzy tomu 
bude sto let, co se právě v Brně začal v ekonomii formovat a rozvíjet 
přístup, který je zpravidla označován jako brněnská škola. Byl založen 
na pozitivních východiscích moderní mikroekonomie a rovněž deklaroval, 
že ekonomie musí být pozitivní. Ale všichni jeho stoupenci (K. Engliš, 
J. Loevenstein, V. Chytil, V. Vybral, atd.) vykročili současně za hranice 
pozitivní ekonomie při vstupu do oblasti praktické hospodářské (finanční 
či sociální) politiky, kde se snažili o onen kompromis založený na aplikaci 
teoretického poznání ekonomie a sociálního kontextu života společnosti. 
Právě to jim umožňovalo nastolovat otázky, zakládající také touhu hledat 
na ně odpověď. Dá se ukázat, že v uvedeném období sehrálo roli i to, 
že se jednalo o dobově vhodný okamžik pro realizaci takového přístupu.  

5) Vše nasvědčuje tomu, že se nám v evropském prostoru neúprosně 
přibližuje chvíle, kdy bude nutno dopracovat se k novému konsensu 
v otázkách, co si společnost a její stát může dovolit, co můžeme očekávat 
a na co se můžeme spolehnout. Problém nazrává rychleji, než je naše 
ochota tomu věřit a tudíž i potřeba hledat odpovědi. Ekonomové by však 
měli být připravení na hledání a argumentování, přestože otázky nejsou 
dosud nastoleny. V odpovědích na nové otázky nevystačíme se zažitým 
a tradičním schematismem učebnicových rámců zdůrazňujících, 
co odejme stát daní, jsou prostředky, které by byly vyňaty 
z multiplikačních efektů. Na druhé straně nevystačíme ani 
se zdůrazňováním, že multiplikační efekty má státní výdaj na straně 
poptávky či sociálně orientované transferové platby. Schémata obsažená 
v ekonomii J. M. Keynese a jejich dobová neokeynesovská interpretace 

35 



ACTA STING 

mají v sobě obsažen vedle obecných souvislostí i dobový kontex, 
odrážející právě určitý pohled na roli státu v životě společnosti a zejména 
z toho odvozenou dobovou konstrukci hospodářskopolitického přístupu. 
Takže, minimálně precizace koloběhu prostředků, které jsou vybrány 
daněmi, představuje první krok, rozumného ukotvení daňové 
problematiky ve výkladu ekonomie. 
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VYUŽITIE KOMISIONÁRSKEJ ZMLUVY 
PŘI DISTRIBÚCII TOVAROV 

APPLICATION OF THE COMMISSION CONTRACT 
IN THE DISTRIBUTION OF GOODS 

 
Martin Husár 

 
Abstrakt: Práca vychádza z hypotézy, že slovenský podnikateľ má záujem 
umiestniť svoj produkt (tovar) na trhu Európskej únii, konkrétne 
vo Francúzsku, Belgicku a Luxembursku s využitím komisionárskeho vzťahu, 
a komisionárom má byť podnikateľ z niektorej z uvedených krajín. Úprava 
komisionárskej zmluvy podľa slovenského práva je porovnávaná s úpravou 
tohto inštitútu vo francúzskom, belgickom a luxemburskom práve.  V práci 
sú rozoberané  riziká komisionárskeho vzťahu z pohľadu komisionára 
i komitenta. 
 
Kľúčové slová: komisionárska zmluva, komisionár, komitent, distribúcia 
tovarov, Nariadenie Rím I 
 
Abstract: The work is based on the hypothesis that the Slovak entrepreneur 
wishes to place his products (goods) in the market of the European Union, 
namely in France, Belgium and Luxembourg using the commissionaire 
relationship and the commission agent shall be the entrepreneur of one 
of these countries. The commission contract under Slovak law is compared 
with the same legal institute in law in French, Belgian and Luxembourgish 
law. The paper describes the risks of commission relationship from the point 
of view of the commission agent and the principal. 
 
Keywords: Commission contract, commission agent, principal, distribution 
of goods, Regulation Rome I 
 
JEL klasifikace: K2 
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1 ÚVOD 
V práci vychádzame z hypotézy, že slovenský podnikateľ má záujem 
umiestniť svoj produkt (tovar) na trhu Európskej únii, konkrétne 
vo Francúzsku, Belgicku a Luxembursku, pretože v týchto krajinách platí 
podobné vnútroštátne právo, ktoré sa odvíja od francúzskeho práva. 
Na uvedené trhy hodlá slovenský podnikateľ preniknúť s využitím 
komisionárskeho vzťahu, pričom komisionárom má byť subjekt z niektorej  
z uvedených krajín 1.  

2 VYMEDZENIE KOMISIONÁRSKEHO VZŤAHU  
Komisionárska zmluva býva považovaná za osobitný druh mandátu 
a komisionár je považovaný za osobitného mandatára. Špecifickosť pozície 
komisára spočíva v tom, že na rozdiel od mandatára, ktorý koná v mene 
mandanta, koná komisionár vo svojom mene. Komitent je v obdobnej pozícii 
ako mandant 2 3 4 5 6. 

Tieto vymedzenia vychádzajú z normatívnych právnych úprav, ktoré zase 
preberajú staršie normatívne riešenia. Napríklad slovenský Obchodný 
zákonník vymedzuje v základnom ustanovení upravujúcom komisionársku 
zmluvu (§ 577) tento vzťah takto: „Komisionárskou zmluvou sa komisionár 
zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet určitú 
obchodnú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.“7 

Nový český Občiansky zákonník, ktorý obsahuje jednotnú úpravu 
záväzkových vzťahov, vymedzuje komisionársku zmluvu ako „zmluvu, 

1 Využitie komisionárskeho vzťahu pri obchodovaní podľa francúzskeho práva je možné 
aj v obchodovaní s krajinami, ktorých právne poriadky sú ovplyvnené francúzskym právom. 

2 Pelikánová in Kol. Obchodní právo II. díl, Codex Praha, 1993, s. 209. 
3 Obdobne Večerková in Bejček, Šilhan a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání, 

1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2015, s. 409. 
4 Marek. K, Smlouvy, Masarykova univerzita, Brno 
5 P.-A. Foriers, „Le droit commun des intermédiaires commerciaux : courtiers, 

commissionnaires, agents“, in Les intermédiaires commerciaux, ed. du Jeune barreau 
de Bruxelles, Brusel, 1990, s. 32. 

6 P.-A. Foriers, „Le droit commun des intermédiaires commerciaux : courtiers, 
commissionnaires, agents“, in Les intermédiaires commerciaux, ed. du Jeune barreau 
de Bruxelles, Brusel, 1990, s. 32. 

7 Do roku 2012 obsahoval rovnakú úpravu aj Obchodný zákonník platný v Českej republike. 
Tento zákon prijatý v roku 1991 zákon č. 513/1991 Zb. predstavoval prakticky ostatný 
obchodný zákonník, ktorý bol konštruovaný na previazaní subjektov obchodných vzťahov, 
pre ktoré používal výraz podnikateľ a obchodných záväzkov. V záväzkovej časti, a týka 
sa to aj komisionárskej zmluvy, preberal v podstatnej miere úpravu zákona č. 101/1963 Zb., 
o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchode (Zákonník medzinárodného obchodu). 
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ktorou sa komisionár zaväzuje obstarať pre komitenta na jeho účet 
vo vlastnom mene určitú záležitosť, a komitent sa zaväzuje zaplatiť 
mu odmenu“. K. Marek vymedzuje podstatné náležitosti komisionárskej 
zmluvy takto: presné určenie zariaďovanej záležitosti, záväzok komisionára 
zariadiť vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet záležitosť a záväzok 
komitenta zaplatiť odplatu.8 

Naproti tomu, francúzsky obchodný zákonník nevymedzuje komisionársku 
zmluvu, ale komisionársky vzťah cez vymedzenie komisionára a komitenta 
ako subjektov tohto vzťahu. Podľa čl. L-132-1 francúzskeho Code 
de commerce je komisionárom je ten, kto koná vo vlastnom mene 
alebo v pod svojím názvom na účet komitenta9 10. 

Súčasná právna úprava vo vyššie zmienených právnych poriadkoch 
predstavuje kontinuálne pokračovanie starších normatívnych riešení, ktoré 
majú vo Francúzsku približne 400-ročnú tradíciu a v slovenských 
podmienkach siahajúcu do druhej polovice 19. storočia. 11 

Zákon č. 1/1863, r.z., Všeobecný obchodný zákonník (rakúsky) upravoval 
komisionársku zmluvu v článkoch 360-378. Podľa základného vymedzenia 
v čl. 360 za komisionára bol považovaný ten, kto uzatváral obchody 
po živnostensky vo vlastnom mene na príkazcov (komitentov) účet. 
Zmluvami, ktoré komisionár uzavrel s tretími osobami, stal sa sám 
oprávneným a zaviazaným, medzi komitentom a treťou osobou nevznikali 
z toho ani práva ani záväzky. Ak komitent výslovne ustanovil, 
že sa má obchod uzavrieť v jeho mene, nepovažovalo sa to za kupeckú 
komisiu, ale za obyčajný príkaz na obchod. 

V uhorskom zákonnom čl. XXXVII/1875 Obchodný zákon bol tento typ 
zmluvy upravený v § 368 – 383, pričom ust. § 383 malo takéto znenie:  

8 Marek K., Problémy realizace nové úpravy smlouvy o zprostředkování a smlouvy 
komisionářské, Bulletin advokacie, 6/2014, s. 17. 

9 Doslovne „celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un 
commettant“. 

10 Obdobne čl. 12 belgického Loi portant révision des dispositions du Code de commerce 
relatives au gage et à la Commission z 5. mája 2012  vymedzuje komisionára ako toho, kto 
koná vo vlastnom mene alebo pod svojím názvom na účet komitentaRovnako aj čl. 91 
luxemburského Code de commerce. 

11 Podľa I. Pelikánovej história komisionárskej zmluvy nesiaha ďalej než do 16. storočia. 
Tento typ zmluvy nebol ešte upravený ani v Colbertovom nariadení z r. 1673 a prvý krát bol 
upravený až vo francúzskom obchodnom zákonníku Code de commerce z r. 1807, a to 
v článku 91-95. Pelikánová I., Komentář k obchodnému zákoníku, 5. díl, §§ 566-775, Linde 
Praha, 1999, s. 108. 
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„Uzavretie obchodného úkonu je úkonom komisionárskym, keď ho uzavrie 
niekto vo vlastnom mene z poverenia  pre iného (komitenta). 
Kto sa po živnostensky zamestnáva takýmto uzavieraním obchodov, 
je komisionárom.“ Podľa tohto ustanovenie § 368 bol z úkonov „ 
ktoré uzavrie komisionár s osobami tretími, bol oprávnený a zaviazaný; medzi 
komitentom a treťou osobou nevznikali ani práva ani záväzky.“ 

A napokon v tretej časti (odseku) § 368 uhorský Obchodný zákon 
ustanovoval, že „ak bol úkon na výslovnú žiadosť komitenta uzavretý v jeho 
mene, nie je to komisia, ale zmocnenie12.  

V Občianskom zákonníku č. 141/1950 Zb., nebola komisionárska zmluva 
upravená. Podľa dôvodovej správy vychádzal zákonodarca z predpokladu, 
že u bežných prípadov sa vystačí so zmluvou príkaznou. Toto riešenie 
kritizoval ako nevhodné najmä pre oblasť zahraničného obchodu E. Singer13. 

Zákon č. 101/1963 Zb., o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom 
styku (Zákonník medzinárodného obchodu) v  ust. § 505 a nasl. Podľa § 505 
sa „komisionárskou zmluvou sa komisionár zaväzuje, že obstará 
pre komitenta a na jeho účet určitú vec vo vlastnom mene, a komitent 
sa zaväzuje zaplatiť mu odmenu.“ Toto vymedzenie  korešponduje 
s vymedzením komisionárskej zmluvy v dnešnom Obchodnom zákonníku. 

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. komisionársku zmluvu taktiež 
neupravoval rovnako ako Občiansky zákonník z roku 1950. 

Ponímaniu komisionárskeho vzťahu ako osobitného mandátneho resp. 
príkazného vzťahu nasvedčuje aj normatívne riešenie obsiahnuté v § 589 
Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sa na komisionársky vzťah použijú 
primerane ustanovenia § 574-575 upravujúce ukončenie mandátneho vzťahu 
výpoveďou zo strany komisionára alebo komitenta. Obdobne aj francúzska 
právna úprava uvádza že povinnosti a práva komisionára, ktorý koná v mene 
komitenta, sú určené odkazom na práva a povinnosti mandatára 
vo francúzskom Code civile.14  

12 Zmocnenie rovná sa splnomocnenie. 
13 Singer E., Právo v zahraničním obchodu, Orbis Praha 1966, s. 410. 
14 Doslovne „Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d'un commettant sont 

déterminés par le code civil, livre III, titre XIII. (Názov livre III, titre XIII francúzskeho 
Code civil je „Du mandat“, teda „O mandáte“). 
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Belgická právna úprava uvedená v Code de commerce15 je totožná 
s francúzskou právnou úpravou a rovnako odkazuje na práva a povinnosti 
komisionára ako mandatára podľa belgického Code civile16.  

Z vyššie uvedeného možno vyvodiť, že právna úprava komisionárskeho 
vzťahu je v slovenskom práve ustálená, pričom táto právna úprava obsahovo 
konvenuje s úpravou v českom práve, ale tiež s úpravami vo francúzskom, 
belgickom a luxemburskom práve. Zhodne prevažuje dispozitívna úprava. 
Francúzska úprava má výrazný vplyv na úpravu belgickú a luxemburskú. 
Komisionársky vzťah sa ustálil ako osobitný mandátny (príkazný) vzťah 
založený na tom, že komisionár koná vo svojom mene a na účet komitenta.  

Z uvedeného ďalej vyplýva, že nie sú osobitné právne (súkromnoprávne) 
dôvody, pre ktoré by bol výber slovenskej právnej úpravy zreteľne výhodnejší 
alebo nevýhodnejší pre slovenského komitenta než výber českého resp. 
francúzskeho, belgického, či luxemburského práva. 

3 DÔVODY VYUŽITIA KOMISIONÁRSKEHO VZŤAHU 
PRI DISTRIBÚCII TOVAROV 

Dôvody využitia komisionárskeho vzťahu možno rozlišovať na dôvody 
ekonomické, marketingové, daňové, politické (hospodársko-politické), 
právne, súťažné, prípadne iné. 

V ekonomicky zameraných dielach o vstupe na zahraničný trh sa ako jedna 
z alternatív uvádza aj vstup s využitím komisionárskeho vzťahu. Napríklad 
Ferenčíková, S. zaraďuje využitie komisionárskeho vzťahu medzi nepriame 
obchodné metódy a za jeho výhodu považuje možnosť preniknutia 
na vzdialené a rozptýlené trhy, nižšie náklady spracovania trhu, nižšie 
náklady na budovanie vlastných obchodných útvarov v zahraničí a znižovanie 
úverového a inkasného rizika. Naopak za nevýhodu považuje izoláciu 
vývozcu od zahraničného trhu, dosahovanie nižších cien znížených o odmenu 
komisionára.17 Ekonómia odporúčajú túto formu vstupu na trh v rámci 
distribúcie tovarov ako jednu z vhodných foriem. Prednosťou využitia 
komisionárskeho vzťahu, ako uvádzajú ekonómia, je skutočnosť, 

15 Loi portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la 
Commission z 5. mája 2012 

16 Benoit-Moury A, N. Thirion.: Droit de l´entreprise, Le contrat: Instument de collaboratin 
entre entreprises, Université de Liege, ed. 2009-2010, dostupné na https://orbi.ulg.ac.be  

 
17 Ferenčíková, S.: IN  Baláž, P. a kol., Medzinárodné podnikanie, SPRINT, Bratislava 2005, 

s.326 a nasl. 
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že komisionár vstupuje na zahraničný trh vo svojom mene, ale na účet 
komitenta, a teda komisionár nemusí mať dostatok vlastných zdrojov na to, 
aby nakúpil tovar a následne ho ako svoj predal kupujúcemu resp. konečnému 
spotrebiteľovi. Musí však mať kontakty na danom trhu, čo zase nemá subjekt, 
ktorý bude pôsobiť v pozícii komitenta. 

Slovenský komitent v tomto prípade „financuje“ obchod z vlastných 
prostriedkov, pričom odplatu – kúpnu cenu zníženú o odmenu komisionára 
dosiahne až po tom, čo komisionár predá produkty komitenta (ich časť) 
zákazníkovi, presnejšie s  krátkym časovým odstupom po tom, čo zákazník 
zaplatí za dodaný tovar. Slovenský obchodník – komitent - pravdepodobne 
pristúpi na tento model vtedy, ak na danom relevantnom trhu prevažuje 
(výrazne) ponuka nad dopytom. Alternatívou využitia komisionárskeho 
vzťahu by bolo, ak by slovenský podnikateľ predával svoje produkty priamo 
zahraničnému kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy s odkladom splatnosti 
(dodávateľský úver) o určitú dobu (napríklad 90 dní), počas ktorej 
by kupujúci (v alternatíve komisionárskeho vzťahu komisionár) predal tento 
tovar zákazníkovi. 

Ďalšou  alternatívou, ktorá  rovnako  ako predchádzajúca alternatíva, zdražuje 
obchod slovenského podnikateľa z jeho pohľadu, je alternatíva odpredaja 
pohľadávky slovenského podnikateľ voči kupujúcemu faktoringovej 
spoločnosti, ktorým sa preklenie časový rozdiel medzi splatnosťou 
pohľadávky za dodanie tovaru a nadobudnutím podstatnej časti (cca 90% 
kúpnej ceny) od faktoringovej spoločnosti. 

Slovenský podnikateľ v prípade využitia komisionárskeho vzťahu, by mal byť 
dostatočne kapitálovo vybavený tak, aby uniesol časový  rozdiel medzi 
dodaním tovaru komisionárovi  a úhradou kúpnej ceny zníženej o odmenu 
komisionára  od komisionára.  

Z pohľadu komisionára je  pri uplatnení komisionárskeho vzťahu výhodné, 
že komisionár nemusí vynaložiť takmer žiadne prostriedky na to, 
aby „nadobudol tovar“ a predal ho následne zákazníkovi či už spotrebiteľovi 
alebo inému podnikateľovi. 

Komisionárovi môžu vznikať náklady pri realizácii komisionárskeho   predaja 
najmä v prípade, ak sa komisionársky vzťah realizuje formou dodania tovaru 
(produktov) komitenta do prevádzkarne (predajne, veľkoskladu) komisionára. 
Tieto náklady môžu spočívať v nákladoch na umiestnenie dodaných 
produktov komitenta do regálov v predajni alebo do boxov vo  veľkosklade 
komisionára a budú sem patriť aj evidenčné náklady súvisiace s predajom 
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dodaných produktov. Takéto náklady nebudú vznikať, a to je ďalšia výhoda 
z pohľadu komisionára, ak komitent (slovenský podnikateľ) bude dodávať  
dohodnuté produkty alebo tovary priamo zákazníkovi komisionára. 

Ekonómami odporúčané využitie formy komisionárskeho vzťahu má popri 
ekonomických výhodách, ale i záludnostiach, aj právne osobitosti 
resp. úskalia. 

Marketingovým dôvodom môže byť napríklad skutočnosť, že komisionár 
nie je známy na danom trhu, a teda musel by sa zviditeľniť na danom trhu, 
čo si vyžaduje isté výdavky a čas. Naopak, komitent využije komisionárovu 
známosť v zákazníckych kruhoch, jeho dobrú povesť a tiež znalosť špecifík 
daného trhu. Z druhého pohľadu môže byť marketingovým dôvodom snaha 
komitenta utajiť svoju identitu pred zákazníkmi napríklad vzhľadom na jeho 
predchádzajúce zlyhanie vo vzťahu k zákazníkom.18 

Popri ekonomických a marketingových dôvodoch využitia komisionárskeho 
vzťahu môžu z  pohľadu slovenského podnikateľa – komitenta vznikať určité 
právne riziká, ktoré môžu spočívať napr. v tom, že slovenský podnikateľ dodá 
podľa komisionárskej zmluvy dohodnuté produkty (tovary) do predajne 
či veľkoskladu komisionára, alebo priamo zákazníkovi komisionára, avšak 
komisionár v rozpore s dojednaním v komisionárskej zmluve neuhradí 
dohodnutú odplatu zníženú o svoju odmenu v dohodnutom čase na účet 
komitenta. Problémom potom bude z pohľadu komitenta vymôcť 
od komisionára úhradu dohodnutej odplaty, čo môže byť ťažšie, ak ide 
o vymoženie pohľadávky od zákazníka, ktorý má sídlo v krajine, kde je nízka 
vymožiteľnosť práva. 

Ďalším rizikom z pohľadu komitenta môže byť, že komisionárovi sa nepodarí 
zrealizovať predaj produktov komitenta a komitentovi podľa komisionárskej 
zmluvy nevznikne nárok na odplatu za dodanie produktov.  

Z pohľadu komisionára bude možným rizikom, že tovary komitenta ponúkané 
komisionárom v súlade s komisionárskou zmluvou tretím osobám 
(zákazníkom, spotrebiteľom) „nebudú predajné“ (hoci predpokladal, 
že predajnosť produktov bude dobrá) a komisionárovi budú vznikať náklady 
vyplývajúce z vyhľadávania zákazníkov (reklama, inzercia, účasť 
na obchodných veľtrhoch a pod.). Ďalšie náklady môžu komisionárovi 
vznikať, ak bude komisionársky vzťah realizovaný formou dodávky tovarov 

18 D. Chaval a L. Van de Kerchove, „Quelques ventes particulières“, in Manuel de la vente, 
Kluwer, Waterloo, 2010, s. 487. 
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komitenta do prevádzkarne alebo predajne komisionára (vrátane nákladov 
na uchovávanie tovaru). 

Do úvahy prichádzajú aj ďalšie limity na strane  komisionára, 
napr., ak slovenský podnikateľ ako komitent nedodá včas do predajne 
alebo veľkoskladu komisionára svoj tovar a tomu vznikne ujma z výpadku 
tržieb alebo ak komitent nedodá tovar priamo zákazníkovi a komisionárovi 
vznikne povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá) z titulu 
omeškania s dodaním tovaru.    

Slovenský podnikateľ ako komitent z hľadiska ekonomických súvislostí 
realizácie slovenských  produktov vo vyššie vymedzených zahraničných 
oblastiach, bude z ekonomického hľadiska  zvažovať tiež výšku daňového 
zaťaženia komisionára, ktorá sa nepochybne premietne do výšky odplaty 
komisionára, ako aj výšku daňového zaťaženia pri predaji jeho produktu 
v zahraničí v závislosti na domicile komisionára ako predávajúceho. 

4 ZÁVER 
Porovnaním vymedzenia komisionárskeho vzťahu vo vybraných  právnych 
poriadkoch (vo francúzskom, belgickom, luxemburskom, českom 
a slovenskom) sme dospeli k čiastkovému záveru, že úpravy komisionárskeho 
vzťahu sú takmer identické z hľadisko konštrukcie tohto vzťahu a sú dlhšiu 
dobu stabilné. Nepredpokladá sa ani zmena právnej úpravy konštrukcie 
komisionárskeho vzťahu. Možnosti využitia komisionárskeho vzťahu 
při distribúcií tovaru od slovenského výrobcu k zákazníkovi v zahraničí 
(v uvedených frankofónnych krajinách) nie sú doposiaľ plne využité 
a to aj vzhľadom na existujúce aj právne riziká na strane komisionára 
i komitenta. Tieto riziká sú však  - vzhľadom na limitovaný rozsah príspevku 
len naznačené, bez návrhov ich riešení.   
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PROBLEMATICKÉ ASPEKTY SOLÁRNÍHO ODVODU 

PROBLEMATIC ASPECTS OF SOLAR TAX 
 

Hana Skalická 
 
Abstrakt: Solární elektrárny, které byly uvedeny do provozu v letech 2009 – 
2010, byly s účinností od 1. 1. 2011 zatíženy tzv. solárním odvodem, jehož 
sazba do 31. 12. 2013 činila 26%. Zavedení tohoto odvodu bylo učiněno 
retroaktivně (avšak nikoli pravou, ale „pouze“ nepravou retroaktivitou) 
a bylo jím prakticky znemožněno dosažení patnáctileté návratnosti investice 
do solárních panelů, kterou stát majitelům solárních elektráren garantoval 
v zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. 
Proti zavedení solárního odvodu byla podána ústavní stížnost skupinou 
senátorů a rovněž mnohé solární elektrárny proti této právní úpravě začaly 
brojit různými prostředky jak v daňovém řízení, tak v následném soudním 
přezkumu. Vesměs bezúspěšně. Mají ještě šanci domoci se svých práv? Cílem 
tohoto příspěvku je analyzovat právní úpravu solárního odvodu, posoudit její 
soulad s ústavním pořádkem ČR, zanalyzovat dostupnou judikaturu k tématu, 
nalézt možnosti obrany dotčených subjektů proti této právní úpravě 
a posoudit, zda-li tito mají ještě šanci docílit vrácení daně či nikoli. Za použití 
metod komparativní analýzy, indukce, dedukce a syntézy bylo zjištěno, 
že dotčené subjekty by mohly mít šanci na úspěch po podání stížnosti 
k Evropskému soudu pro lidská práva. 
 
Klíčová slova: solární odvod, retroaktivita, protiústavnost, daňové řízení, 
soudní řízení 
 
Abstract: Solar power stations, which were put into operation in years 2009 – 
2010, were burdened by so called solar tax with effect from 1 January 2011. 
The rate of this solar tax was 26% with effect to 31 December 2013. 
The introduction of this tax was made retroactively (but not by real 
retroactivity, but „only“ by unreal retroactivity). Due to solar tax, it was 
impossible to reach fifteen year return of investment in solar panels, which 
was on the other hand guaranteed by the state to the owners of solar power 
stations in the Act on support of promotion of electricity from renewable 
energy sources. Against introduction of solar tax was submitted constitutional 
complaint by a group of senators. Also many solar power stations brought 
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against it by different means of proceedings on their own. Mostly 
unsuccessfully. Do they still have a chance to retrieve their rights? The aim 
of this paper is to analyse the legal regulation of solar tax, to consider 
whether it is in line with the constitutional order of the Czech Republic, 
to analyse relevant case law, to find possibilities of defence of concerned 
entities and to assess whether they still have the chance for refund of solar tax 
or not. By methods of comparative analysis, induction, deduction and 
synthesis it was found out, that concerned entities could have the chance 
to win after submitting the complaint to the European Court of Human Rights.  
 
Keywords: solar tax, retroactivity, unconstitutionality, tax proceedings, court 
proceedings 
 
JEL klasifikace: K 34, K40, H26, H29 

1 ÚVOD 
Prostřednictvím zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále jen: „zákon 
o OZE“), který nabyl platnosti dne 5. 5. 2005 a účinnosti dne 1. 8. 2005, byla 
do českého právního řádu implementována Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady  77/2001/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Účelem této 
směrnice je vytvořit právní podmínky pro podporu využívání obnovitelných 
zdrojů, podobně jako účelem zákona o OZE (viz § 1 odst. 2) je: „v zájmu 
ochrany klimatu a ochrany životního prostředí a) podpořit využití 
obnovitelných zdrojů energie, b) zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných 
zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů, c) přispět k šetrnému 
využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, 
d) vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 
8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu 
po roce 2010.“ 

V souladu se zákonem o OZE podpora výrobců elektřiny z obnovitelných 
zdrojů spočívala v tom, že měli přednostní právo připojení výrobny 
do elektrizační soustavy i přednostní právo dopravy elektřiny s tím, 
že ohledně cenové podpory si výrobce mohl volit buď výkup za výkupní 
ceny, nebo tzv. zelené bonusy. Zákon rovněž garantoval dobu návratnosti 
investice (§ 6 odst. 1 písm. b) zákona o OZE), u nově instalovaných výroben 
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se výkupní ceny mohou snížit maximálně o 5 % proti předchozímu roku, 
pro stávající výrobny je zaručeno zvyšování výkupních cen v návaznosti 
na inflaci. 

S účinností od 1. 1. 2011 byl zákon o OZE novelizován tak, že v kontextu 
dříve přijatých novel (tj. novel provedených zákony č. 137/2010 Sb. 
a 330/2010 Sb.) byla podpora výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů nejen 
výrazně oslabena, ale některé z nich přivedla na samou hranici ekonomické 
existence. Konkrétně se jedná o čl. I bod 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým 
byla do zákona č. 180/2005 Sb. včleněna hlava č. III s názvem: „Odvod 
z elektřiny ze slunečního záření“. Tato změna byla schválena dne 
14. 12. 2010, platnosti nabyla dne 28. 12. 2010 a účinnosti nabyla dne 
1. 1. 2011.  

V souladu s § 7a zákona o OZE byla předmětem odvodu za elektřinu 
ze slunečního záření (dále jen „odvod“) elektřina vyrobená ze slunečního 
záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném 
do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Sazba odvodu 
ze základu odvodu činila v případě hrazení formou výkupní ceny 26 % 
a v případě hrazení formou zeleného bonusu 28 %. Základem odvodu byla 
částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní 
ceny nebo zeleného bonusu na elektřinu poplatníkovi odvodu za elektřinu 
ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období. Odvod se tedy 
nevztahoval na elektřinu vyrobenou ze slunečního záření v zařízení uvedeném 
do provozu do 31. prosince 2008 a po 1. lednu 2011. Zákon o OZE tedy 
na jedné straně zachovával původní zákonné garance výkupní ceny (viz Hlava 
II Zákona o OZE), avšak současně garantovanou cenu snižoval o výši odvodu 
(viz Hlava III Zákona o OZE).  

Ačkoli zákon č. 180/2005 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2013 zrušen a nahrazen 
předpisem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, kritérium patnáctileté doby návratnosti investice, 
které bylo obsaženo v § 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb. je nyní obsaženo 
v § 12 zákona č. 165/2012 Sb., podobně jako samotná úprava odvodu 
v § 14 a násl. zákona č. 165/2012 Sb. odpovídá právní úpravě v § 7a zákona 
č. 180/2005 Sb. Od 1. 1. 2014 byla sazba odvodu pro elektrárny uvedené 
do provozu v roce 2010 snížena na 10% ze základu odvodu v případě hrazení 
formou výkupní ceny, a na 11% v případě hrazení formou zeleného bonusu. 

Na základě podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů, která byla 
zakotvena v českém právním řádu zákonem o OZE, došlo k prudkému rozvoji 
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podnikání v této oblasti. Mnozí podnikatelé tuto investici financovali 
prostřednictvím bankovních úvěrů. Výše splátek byla stanovena právě 
s ohledem na podporu zakotvenou v zákoně o OZE, která vycházela 
z původních podmínek – tedy bez zatížení příjmů podnikatelů odvody, a bez 
zrušení osvobození od daně z příjmů po dobu pěti let a rovněž garantovanou 
délkou podpory. Po změně zákona a tedy po výrazném snížení podpory 
někteří podnikatelé nemají finanční prostředky na splácení dohodnutých 
splátek či je splácejí s velkými obtížemi a čelí tlaku bank na změny úvěrových 
smluv. Fotovoltaika je navíc závislá na míře slunečního svitu. Pokud 
by v následujících letech slunce svítilo méně, mohly by vysoké splátky úvěrů 
dohodnuté podle podmínek stanovených v zákoně v době sjednávání úvěrové 
smlouvy přivést menší solární elektrárny až na hranici existence. Mohou 
se fotovoltaici ještě domoci vrácení daně, která jim byla plátci odvodu z jejich 
faktur sražena? Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit právní úpravu solárního 
odvodu, posoudit její soulad s ústavním pořádkem ČR, zanalyzovat dostupnou 
judikaturu k tématu, nalézt možnosti obrany dotčených subjektů proti této 
právní úpravě a posoudit, zda-li tito mají ještě šanci docílit vrácení daně 
či nikoli. 

2 ROZPOR PRÁVNÍ ÚPRAVY SOLÁRNÍHO ODVODU 
S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM  

Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto příspěvku, zákon o OZE  na jedné straně 
zachovává původní zákonné garance výkupní ceny (viz Hlava II Zákona 
o OZE), avšak současně garantovanou cenu snižuje o výši odvodu (viz Hlava 
III Zákona o OZE). Zde lze shledat analogii s podporou stavebního spoření, 
kdy stát na jedné straně garantoval spořitelům státní příspěvek v určité výši, 
na druhou stranu novelou zákona o daních z příjmů na tento státní příspěvek 
uvalil 50 % daň. Zavedení zdanění příspěvku na stavební spoření daní 
z příjmů zrušil Ústavní soud z důvodu protiústavnosti, a to nálezem ze dne 
19. 4. 2011  sp. zn. Pl. ÚS 53/10. Autorka se domnívá, že závěry z tohoto 
nálezu lze vztáhnout i na případ odvodu elektřiny ze slunečního záření, neboť 
i zde došlo k zásahu do systému podpory obnovitelných zdrojů za situace, 
kdy investoři do fotovoltaických elektráren vstupovali na trh před zavedením 
tohoto odvodu a měli legitimní očekávání a důvěru v právní řád České 
republiky, že systém podpory obnovitelných zdrojů nebude retroaktivně 
měněn, neboli že na příjmy z elektřiny ze slunečního záření nebude 
retroaktivně uvalován zmíněný odvod.  
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Retroaktivitou se rozumí zpětná účinnost právních norem. Jinými slovy, zda-li 
je možno posoudit právní skutečnosti či právní vztahy, které se uskutečnily 
dříve, než právní norma nabyla účinnosti, podle této normy, neboli zda-li 
nová právní norma může změnit právní následky, které podle práva nastaly 
přede dnem její účinnosti. Pokud by se tak stalo, jednalo 
by se o tzv. retroaktivitu pravou, která je v zásadě nepřípustná, jak ostatně 
uvádí i Ústavní soud v nálezu sp. zn. 53/10 ze dne 19. 4. 2011, bod 145: 
„Ústava neobsahuje explicitní zákaz retroaktivity právních norem 
pro všechny oblasti práva, ten však vyplývá ze zásady právního státu podle čl. 
1 odst. 1 Ústavy, k jehož znakům patří i princip právní jistoty a ochrany 
důvěry občana v právo“.  

Od pravé retroaktivity je nutno odlišovat retroaktivitu nepravou, která obecně 
přípustná je, jelikož nepravá zpětná účinnost vyjadřuje, že: „platnost právních 
skutečností, vznik právních vztahů a jejich následky, k nimž došlo před 
účinností nového zákona, se posoudí podle práva dřívějšího, ale – trvá-li 
dříve vzniklý právní vztah i nadále – posoudí se ode dne účinnosti zákona 
nového podle zákona nového a podle tohoto se zákona se posoudí i právní 
následky dotčeného právního vztahu, vzniklé po účinnosti nového zákona.“19 

Vzhledem k tomu, že Čl. I bod 2 zákona č. 402/2010 Sb. (posuzovaná právní 
úprava) se aplikuje na dříve vzniklé právní vztahy, avšak nikoli do minulosti, 
ale do budoucna, jedná se o tzv. nepravou retroaktivitu. Nelze však 
odhlédnout od skutečnosti, že posuzovaná právní úprava nabyla platnosti 
pouhé 3 dny před začátkem kalendářního roku 2011, tedy pouhé 3 dny před 
začátkem období, za něž se měl aplikovat odvod z elektřiny ze slunečního 
záření.  

K přípustnosti nepravé retroaktivity v oblasti daňového zákonodárství 
se vyjádřilo plénum Ústavního soudu rovněž v nálezu ze dne 12. 07. 2011, 
sp.zn. Pl.ÚS 9/08, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 236/2011 
Sb., bod 15, cit.:  

„Zatímco pravá retroaktivita právní normy je přípustná pouze výjimečně, 
v případě retroaktivity nepravé je naopak zastáván judikaturou i teorií názor, 
že její použití (zejména v oblasti daňového práva) zásadně přípustné je, 
kdežto pouze ve zvláštních výjimečných případech naopak přípustná není. 
Nepravá retroaktivita je v oblasti daňového zákonodárství s ohledem na jeho 

19 Blíže viz Knapp, V.: Teorie práva, C.H. Beck 1995, str. 208. 
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poslání přípustná tehdy, je-li to potřebné k dosažení zákonem sledovaného 
cíle a lze-li dospět k závěru, že při celkovém poměřování „zklamané“ důvěry 
v právo a významu a naléhavosti důvodů právní změny byla zachována 
hranice únosnosti [srov. podrobněji nález sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ze dne 
19. 4. 2011 (vyhlášen pod č. 119/2011 Sb.), body 144–149].“ 

Ve výše uvedeném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 9/08 Ústavní soud posuzoval 
případ, kdy k novele zákona o daních z příjmů bylo přijato přechodné 
ustanovení, na jehož základě došlo k aplikaci novely zákona o daních 
z příjmů, která nabyla účinnosti 1. 9. 2002, již pro zdaňovací období 2002, 
tedy zpětně. V důsledku toho účetní jednotky účtující v soustavě 
jednoduchého účetnictví nemohly použít způsob ocenění akcií reálnou 
hodnotou, neboť musely vycházet z pořizovací ceny akcie. V případě prodeje 
akcií pod cenou nemohla být faktická ztráta z prodeje uznána jako daňová 
ztráta. Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví byl možný pouze 
k prvnímu dni účetního období. Tedy účetní jednotka účtující v jednoduchém 
účetnictví neměla možnost reagovat na nečekanou změnu zákona o daních 
z příjmů, což se promítlo nejen do bilance hospodaření účetní jednotky, 
ale i do dalších platebních povinností této jednotky.  

V bodech 13 a 16 výše uvedeného nálezu sp. zn. Pl.ÚS 9/08 Ústavní soud 
právní úpravu zhodnotil i jako diskriminační, cit.: „V nyní předložené věci 
však Ústavní soud shledává, že takové důvody pro výjimečný závěr o ústavní 
nepřípustnosti nepravé retroaktivity jsou dány. Přistupují k ní totiž závěry 
o diskriminačním charakteru napadené úpravy, které by samy o sobě 
dostačovaly k závěru o nutnosti zrušit napadené ustanovení. V projednávané 
věci totiž zákonodárce nedoložil, že zde existovaly závažné důvody, proč 
stanovil, že jako daňovou ztrátu mohou prodej akcií se ztrátou uplatňovat 
za blíže stanovených podmínek pouze účetní jednotky účtující v soustavě 
podvojného účetnictví. … Přitom nutno zdůraznit, že stejně tak nemůže 
odlišné hodnocení právních skutečností rozhodných pro výpočet daně 
a daňového zatížení založit pouze na tom, v jaké účetní soustavě vede daňový 
poplatník své účetnictví.“ 

Podle názoru autorky lze obdobný závěr učinit i v případě odvodu z energie 
ze slunečního záření, neboť tento je uvalen pouze na zařízení uvedená 
do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010, tedy nikoli na zařízení 
uvedená do provozu mimo tento časový úsek.  Vlastníci fotovoltaických 
elektráren uvedených do provozu v roce 2009 či 2010 nemohli při svém 
rozhodnutí ohledně investic do zařízení na výrobu energie ze slunečního 
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záření předpokládat, že stát omezí podporu, jež byla zakotvena v zákoně 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
což má samozřejmě vliv na hospodaření vlastníků fotovoltaických elektráren 
a jejich ekonomickou stránku.   

Ohledně posouzení přípustnosti retroaktivity lze rovněž odkázat i na starší 
nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/96, z něhož však samotný Ústavní 
soud cituje ve výše uvedených nálezech ohledně přípustnosti retroaktivity.  
Pokud jde o nález Pl. ÚS 53/10, lze ohledně ústavních principů zákazu 
retroaktivity a právní jistoty a řešení kolize platnosti staré a nové úpravy 
odkázat zejména na body 144 – 149 odůvodnění nálezu. 

Autorka se dále domnívá, že výše uvedená změna zákona o OZE, zejména 
zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření je v rozporu i s principem 
předvídatelnosti práva, k němuž se několikrát vyjádřil i Ústavní soud ČR.  
V nálezu sp. zn. I. ÚS 420/09 je uvedeno: „I dnes se princip právního státu 
váže na formální charakteristiky, které právní pravidla v daném právním 
systému musí vykazovat, aby je jednotlivci mohli vzít v potaz při určování 
svého budoucího jednání. … Podle názoru Ústavního soudu mezi základní 
principy právního státu patří princip předvídatelnosti zákona, jeho 
srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti. Princip předvídatelnosti práva 
jakožto důležitý atribut právního státu podstatným způsobem souvisí 
s principem právní jistoty a je nezbytným předpokladem obecné důvěry 
občanů v právo.“ Dále v nálezu sp. zn. ÚS 2048/09 je uvedeno: „Každá 
právní úprava proto musí vyjadřovat respekt k obecným zásadám právním 
(principům), jako je důvěra v právo, právní jistota a předvídatelnost právních 
aktů, které strukturují právní řád demokratického právního státu, resp. jsou 
z něj odvoditelné.“ 

Pokud jde o legitimní očekávání, lze zmínit i nález Ústavního soudu 
sp. zn. IV. ÚS 167/05: „Pojem „majetek“ může zahrnovat jak existující 
majetek, tak majetkové hodnoty, včetně pohledávek, na jejichž základě 
stěžovatel může tvrdit, že na jejich splnění má přinejmenším legitimní 
očekávání. … Ústavní soud konstatuje, že princip ochrany legitimního 
očekávání je pevně svázán s principy právního státu a plyne tedy z čl. 1 odst. 
1 Ústavy ČR. Ústavní soud považuje za vhodné připomenout, že sociální 
filosofie došla k závěru, že jsou-li nejisté hranice legitimních očekávání 
založených na zákonu, je nejistá i svoboda – srov. např. Rawls, J., Teorie 
spravedlnosti, Praha, Victoria Publishing, 1995, str. 145). Ochrana 
legitimního očekávání je integrální součástí vlády práva.“ 
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V neposlední řadě jsou podnikatelé v oboru energeticky z obnovitelných 
zdrojů dotčeni i zrušením osvobození od daně z příjmů (§ 4 odst. 1 písm. 
e) a § 19 odst. 1 písm. e) zákona o daních z příjmů, které bylo zrušeno 
zákonem č. 346/2010 Sb. a znělo následovně: „příjmy z provozu malých 
vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných čerpadel, 
solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu 
a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení 
na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním 
předpisem, zařízení na využití geotermální energie (dále jen "zařízení"), 
a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé uvedeny do provozu, 
a v bezprostředně následujících pěti letech.“). Osvobození bylo možno 
uplatnit naposledy za zdaňovací období počínající v roce 2010. 

3 POSOUZENÍ VĚCI V DAŇOVÉM 
A SOUDNÍM ŘÍZENÍ V ČR 

3.1 Možnosti obrany fotovoltaiků v ČR 
Myšlenkou snad každého fotovoltaika ihned po zavedení odvodu ze solární 
energie bylo podat ústavní stížnost a požadovat zrušení tohoto odvodu. 
V souladu s § 75 zákona o Ústavním soudu ĆR je však ústavní stížnost 
nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, 
které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje – tj. řádné i mimořádné 
opravné prostředky s výjimkou obnovy řízení, a jiný procesní prostředek 
k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního 
nebo jiného právního řízení.   

Ústavní soud na druhou stranu neodmítne přijetí ústavní stížnosti, i když není 
splněna podmínka vyčerpání všech procesních prostředků k ochraně práva, 
jestliže stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy 
stěžovatele a byla podána do jednoho roku ode dne, kdy ke skutečnosti, 
která je předmětem ústavní stížnosti, došlo. Vzhledem k tomu, že zavedení 
solárního odvodu se týkalo všech elektráren, které byly uvedeny do provozu 
v letech 2009 a 2010, mohla by být tato podmínka splněna. Nicméně 
vzhledem k tomu, že ústavní stížnost proti zavedení solárního odvodu byla 
podána skupinou senátorů, byly ústavní stížnosti jednotlivých fotovoltaiků 
odmítány z důvodu překážky litispendence. Proto se fotovoltaici vydali 
převážně cestou uplatňování všech procesních prostředků ochrany, které jim 
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zákon dává, aby následně mohli podat ústavní stížnost ve svém individuálním 
případě.  

Představme si tedy solární elektrárnu, která dodává elektřinu vyrobenou 
z obnovitelného zdroje do elektrizační soustavy. Za tyto dodávky vystavuje 
plátci v souladu se smlouvami faktury, které však nejsou hrazeny v plné výši, 
ale snížené o výši solárního odvodu, neboť tento je srážen plátcem daně 
při výplatě částky za elektrickou energii a plátcem odváděn státu. Fotovoltaik 
tedy nedostává žádný platební výměr a nemůže se tedy proti němu 
ani odvolávat, avšak má následující možnosti obrany. 

V daňovém řízení může nejprve požádat plátce daně o vysvětlení v souladu 
s § 237 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen: „daňový řád“). 
Plátce daně je povinen podat poplatníkovi písemné vysvětlení do 30 dnů ode 
dne, kdy žádost obdržel, a v téže lhůtě případnou chybu opravit a současně 
podat následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování správci daně. Nesouhlasí-li 
poplatník s postupem plátce daně, může podat stížnost na postup plátce daně 
správci daně, který je tomuto plátci daně místně příslušný, a to do 30 dnů 
ode dne, kdy poplatník obdržel od plátce daně vysvětlení. Finanční úřad 
rozhodne o stížnosti a proti tomuto rozhodnutí je možno se v zákonné lhůtě 
odvolat.  Tím možnosti obrany v daňovém řízení končí. 

Je však možno následně podat správní žalobu v souladu s § 65 a násl. 
soudního řádu správního a v ní požadovat zrušení výše uvedených rozhodnutí 
finančního úřadu a Odvolacího finančního ředitelství. V případě neúspěchu 
se žalobou je možno dále využít institut kasační stížnosti k Nejvyššímu 
správnímu soudu. Až poté přichází na řadu případná ústavní stížnost 
k Ústavnímu soudu, příp. následně další kroky na poli evropském – zejména 
stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva do Štrasburku.  

Zahraniční majitelé solárních elektráren by ještě mohli vyvolat mezinárodní 
arbitráže na základě dohod o ochraně investic. Tato možnost však nepřipadá 
v úvahu u českých majitelů solárních elektráren, tedy tato přesahuje rámec 
tohoto příspěvku, a tudíž zde není analyzována. 

3.2 Posouzení případu v rámci daňového řízení 
Fotovoltaici tedy požádali plátce daně v souladu s § 237 odst. 1 daňového 
řádu o vysvětlení. Plátci se v odpovědích na tato vysvětlení ohledně 
provedené srážky odvolávali na hlavu III zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů 
(dále jen „zákon o OZE“).  Plátci dále uváděli, že na základě § 7g odst. 1 
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zákona o OZE byli povinni srazit odvod ze základu odvodu elektřiny 
ze slunečního záření, což také učinili. Plátci rovněž uvádí, že nezpochybňují 
a respektují výši ceny podpory pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného 
zdroje stěžovatelů stanovenou příslušným Cenovým rozhodnutím ERÚ. 
A dodávají, že není možné po nich spravedlivě požadovat, aby porušovali 
povinnosti stanovené právními předpisy, a to bez ohledu na názor stěžovatelů 
na protiústavnost příslušné právní úpravy. 

Dalším krokem bylo tedy podání stížnosti na postup plátce ve smyslu § 237 
odst. 3 daňového řádu. Tyto stížnosti byly správci daně zamítány 
s odůvodněním, že plátci postupovali zcela v souladu s platnou a účinnou 
právní úpravou zakotvenou v zákoně o OZE a v daňovém řádu, aniž by svým 
jednáním porušili jakékoli právní předpisy, jimiž byli přímo ze zákona vázáni.   

Fotovoltaikům tedy nezbylo, než proti výše uvedeným rozhodnutím 
finančního úřadu o stížnostech podat odvolání. Odvolání byla zamítnuta, 
přičemž argumentace Odvolacího finančního ředitelství (resp. před 1. 1. 2013 
finančních ředitelství) byla, že odvolatelem napadanou neústavnost jim 
nepřísluší posuzovat, neboť toto je v kompetenci Ústavního soudu ČR. 
Správci daně v této věci - podané stížnosti na postup plátce daně dle § 237 
daňového řádu přísluší ověřovat, zda plátce daně srazil daň ve správné výši, 
nikoliv zda právní úprava (novela zákona o OZE), dle které je od 1. 1. 2011 
daň srážena, je v souladu s ústavním pořádkem. Novela zákona o OZE prošla 
legislativním procesem, je platným právním aktem a odvolacímu orgánu ani 
správci daně, potažmo plátci daně není dána jiná možnost, než se tímto 
zákonným ustanovením řídit. Nedošlo tak k protiprávnímu jednání ze strany 
plátce daně. Správce daně je při svém rozhodování vázán zásadou zákonnosti, 
kterou upravuje ustanovení § 5 odst. 1 daňového řádu, který stanoví, 
že správce daně postupuje v souladu se zákony a jinými právními předpisy 
a svou pravomoc uplatňuje pouze k účelům, k nimž mu byla na základě 
zákona svěřena a při svém rozhodování vychází ze skutečného obsahu 
právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro správu daní. Jelikož 
neexistuje zákonný důvod pro to, aby plátce daně nesrážel povinný odvod, 
nelze napadené rozhodnutí rušit. 

S tímto závěrem nelze než souhlasit, jelikož správce daně není oprávněn 
rozhodovat o souladu či rozporu jakéhokoliv zákona, tzn. i zákona o podpoře 
výroby elektřiny, s Listinou základních práv a svobod. Tato pravomoc je dána 
pouze soudnímu orgánu ochrany ústavnosti a tím je ve smyslu či. 83 Ústavy 
České republiky Ústavní soud, který rozhoduje o zrušení zákonů nebo jejich 
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jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním zákonem 
nebo mezinárodní smlouvou, jak vyplývá z čl. 87 Ústavy. Podle § 5 odst. 1 
daňového řádu je povinností správce daně postupovat při správě daní 
v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Tato základní zásada 
daňového řízení je plně v souladu s ústavními principy, podle kterých lze daně 
a poplatky ukládat pouze na základě zákona (článek 11 odst. 5 Listiny 
základních práv a svobod). Jak již bylo uvedeno, v tomto případě upravuje 
odvod z elektřiny vyrobené ze slunečního záření zákon o podpoře výroby 
elektřiny. Správce daně v daňovém řízení postupoval v souladu s výše 
uvedenými zásadami, přezkoumal, zda plátce srazil daň v zákonem stanovené 
výši a v postupu plátce neshledal žádná pochybení. Správce daně tedy nemohl 
jinak, než stížnost stěžovatele zamítnout, neboť není oprávněn posuzovat 
ústavnost zavedení odvodu, ani to, zda-li zavedení odvodu má na stěžovatele 
tzv. rdousící účinek. K tomuto závěru navíc došel následně i NSS ve svém 
usnesení čj. 1 Afs 76/2013-57 ze dne 17. 12. 2013, bod 41, cit.: „Institut 
stížnosti tedy není za stávající právní úpravy nástrojem, který by umožnil 
správci daně posuzovat věc s přihlédnutím ke konkrétním skutkovým 
okolnostem a v odůvodněných případech poskytl poplatníkovi efektivní 
ochranu“. Jelikož plátce daně odvod srazil v souladu s platnou a účinnou 
právní úpravou, správce daně veškerá podání stěžovatele učiněná v daňovém 
řízení zamítl. 

Fotovoltaici  tedy pokračovali dále v soudním řízení. Koneckonců, veškeré 
úkony v daňovém řízení vedly „pouze“ k vyčerpání všech dostupných 
prostředků nápravy, aby byla následně přípustná ústavní stížnost v jejich 
individuálním případě. V mezidobí však Ústavní soud ČR rozhodl o ústavní 
stížnosti senátorů a tento nález Ústavního soudu následně ovlivnil 
rozhodování obecných soudů ČR ve věci solárního odvodu. 

3.3 Rozhodnutí o ústavní stížnosti skupiny senátorů  
Ústavní soud o ústavní stížnosti skupiny senátorů rozhodl v nálezu ze dne 
15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11 (dále jen: „Nález“) tak, že ji sice zamítl, 
neboť posuzovaná zákonná ustanovení v obecné rovině nejsou protiústavní, 
avšak zároveň uvedl, že v případě jednotlivých výrobců solární energie, které 
zavedení odvodu z energie přivedlo na samotnou hranici existence, tomu 
tak však být může. Cit.:  

„Ústavní soud na tomto místě zdůrazňuje, že při abstraktním přezkumu 
ústavnosti není schopen objektivně prokázat nebo hypoteticky vymodelovat 
všechny myslitelné situace, které napadená ustanovení v individuálním 
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případě mohou vyvolat. Předmětem posouzení tedy nyní nemohou být 
ani specifické případy jednotlivých výrobců, u nichž s přihlédnutím 
ke konkrétním okolnostem, s přihlédnutím k míře podnikatelského 
a ekonomického rizika, může Ústavní soud své posouzení upřesnit 
v budoucnu (srov. např. Pl. ÚS 9/07, bod 54). Ústavní soud považuje 
za samozřejmé a určující pro nalézání práva, že vždy je nezbytné 
vycházet z individuálních rozměrů každého jednotlivého případu, které jsou 
založeny na zjištěných skutkových okolnostech. Mnohé případy a jejich 
specifické okolnosti mohou být značně komplikované a netypické; 
to však nevyvazuje obecné soudy z povinnosti udělat vše 
pro spravedlivé řešení, jakkoliv se to může jevit složité. Zjevně nelze 
vyloučit, že v individuálních případech, dolehne některé z napadených 
ustanovení na výrobce jako likvidační ("rdousící efekt") či zasahující 
samotnou majetkovou podstatu výrobce v rozporu s čl. 11 Listiny - tedy 
protiústavně. Zde bude nutno hodnotit jak dodržení garancí ve smyslu 
§ 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb. v jejich dlouhodobém 
(patnáctiletém) trvání, tak okamžité (průběžné) účinky napadených 
ustanovení, aby byl v takovém výjimečném případě vzniklý nárok 
ochráněn. 

V tomto směru Ústavní soud zdůrazňuje, že vzhledem k faktickým 
účinkům, které na regulovaném trhu se sluneční elektřinou odvod 
podle § 7a a násl. zákona č. 180/2005 Sb. vyvolává, a to zejména 
s ohledem na nárazový charakter odvodu, který teoreticky může (aniž 
by to v tomto řízení bylo předmětem dokazování) mít likvidační 
účinky projevující se neschopností výrobců dostát svým jinak 
průběžně plněným závazkům (výše formulováno též jako 
nedostatečný cash flow), které byly nastaveny ještě před účinností 
zákona, lze zároveň vyžadovat po zákonodárci zajištění mechanismu, jenž 
umožní individuální přístup k výrobcům, kteří, i kdyby při zvážení 
podnikatelského rizika předvídali přijetí určitých restrikcí v budoucnu, 
nemohli předvídat jejich konkrétní podobu a okamžité účinky." 

Nález Ústavního soudu bylo tedy možno vyložit více způsoby. Pro menší 
fotovoltaické elektrárny, na něž zavedení odvodu ze solární energie mělo 
tzv. rdousící efekt, se tento nález zdál být dobrou zprávou, neboť Ústavní 
soud ČR uvedl, že: „v individuálních případech, dolehne některé 
z napadených ustanovení na výrobce jako likvidační ("rdousící efekt") 
či zasahující samotnou majetkovou podstatu výrobce v rozporu s čl. 11 
Listiny - tedy protiústavně.“  

57 



ACTA STING 

 

Zdálo se tedy, že pokud fotovoltaici prokáží tzv. rdousící efekt, mohla 
by právní úprava v jejich konkrétním případě skutečně být posouzena 
jako protiústavní a tedy by docílili vrácení sražené daně. Ústavní 
soud však nevymezil, co se přesně „rdousícím efektem“ rozumí. 
Elektrárny tedy předkládaly úvěrové smlouvy a splátkové kalendáře, 
z nichž bylo zřejmé, že se splátky úvěrů neustále zvyšují, a účetní 
závěrky, z nichž vyplývalo, že zisky se neustále snižují, většina z nich 
byla ve ztrátě, která se dále prohlubovala. To mnohé elektrárny 
mohlo přivést (a některé i přivedlo) na hranici samotné existence. 
Zavedení odvodu mělo negativní vliv i na cash-flow solárních 
elekráren. Aby dostály všem svým závazkům, mnohé využívaly různé 
finanční výpomoci (cizí zdroje krytí – finanční zdroje z jiných činností 
společníka). Jinými slovy, pokud by závazky solárních elektráren nebyly 
hrazeny z jiných prostředků (mnohdy ze soukromých prostředků jediného 
společníka a jednatele, k čemuž tento není nijak povinen), nebyly by solární 
elektrárny schopny hradit své běžné závazky a byly by již v úpadku. Pokud 
by tato situace nadále pokračovala, nebyly by elektrárny schopny splatit  úvěr 
do 15 let. Neboli vlastní činnost neumožňuje solárním elektrárnám 
po zavedení odvodů a dalších daňových změnách generovat dostatečné příjmy 
na to, aby pokryly existující závazky, a musí si na jejich úhradu brát další. 
Do těchto finančních problémů se mnohé solární elektrárny dostaly i přesto, 
že jejich provozní náklady jsou velice nízké (i v porovnání s ostatními 
solárními elektrárnami). Rozhodně tedy nelze říci, že by nejednaly s péčí 
řádného hospodáře, ba naopak. Některé solární elektrárny si nechávaly 
zpracovávat i znalecké posudky na to, že v důsledku zavedení odvodu nebude 
možné splatit bankovní úvěr na pořízení solární elektrárny během patnácti let, 
a tedy že ani garance ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb. 
nemusí být v patnáctiletém období dodrženy. Pro takovéto solární 
elektrárny má zavedení tohoto odvodu likvidační efekt a v důsledku toho 
by tedy ve smyslu výše uvedeného Nálezu mělo působit protiústavně.  

Realita při posuzování individuálních žalob však byla zcela jiná. Žádný 
z obecných soudů, a následně ani Ústavní soud ČR se v jednotlivých 
případech ke rdousícímu efektu jednotlivých elektráren nevyjádřily. 
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3.4 Rozhodnutí obecných soudů ČR v případě jednotlivých 
solárních elektráren 

Solární elektrárny tedy rdousící efekt opětovně tvrdily a dokládaly jak v řízení 
o žalobě před krajským soudem, tak následně v řízení o kasační stížnosti 
před Nejvyšším správním soudem.  Přesto k této argumentaci žádný soud 
nepřihlédl a navržené důkazy neprovedl. Neboli žádný ze soudů neposuzoval 
meritum věci, ale pouze bylo obecně uvedeno, že: „Správní soudy jsou soudy 
přezkumnými a nemohou nahrazovat úvahy správních orgánů. … Správnímu 
soudu dle právního rámce přezkumu vydaných správních rozhodnutí 
dle soudního řádu správního taková možnost nenáleží. Jiný postup 
by zpochybňoval samotnou koncepci správního soudnictví založenou 
na přezkumu správních rozhodnutí. …“.20 

Neboli rozhodně neudělaly vše pro spravedlivé řešení, jakkoli to mohlo být 
složité – jak uvedl v Nálezu Ústavní soud ČR, viz citace v části 3.3 výše. 

Tímto odmítnutím provést navržené důkazy soudy zatížily řízení vadou, 
neboť § 75 odst. 1 s. ř. s. ukládá soudu toliko povinnost vycházet ze stavu, 
který existuje v době rozhodování správního orgánu. Důkazy tedy nemusejí 
být nezbytně poskytnuty již ve správním řízení. Navíc mnohé solární 
elektrárny již ve správním řízení argumentovaly likvidačním dopadem 
solárního odvodu, v jehož důsledku se již v době vydání rozhodnutí 
Odvolacího finančního ředitelství nacházely na hranici samotné existence. 
V soudním řízení tedy elektrárny neuváděly žádná nová skutková tvrzení 
a navrženými důkazy prokazovaly toliko skutečnosti existující ke dni vydání 
napadeného správního rozhodnutí. A jak bylo uvedeno výše, daňové orgány 
nemají oprávnění posuzovat soulad právní úpravy s Ústavou ČR. 

Naopak zcela nelogicky krajské soudy a dokonce i Ústavní soud ČR21 
ve svých rozhodnutích uvedly, že solární elektrárny mohly uplatnit žádost 
o prominutí daně. Podle tehdy účinného znění daňového řádu měl však 
pravomoc promíjet daň pouze ministr financí z moci úřední všem daňovým 
subjektům, jichž se důvod prominutí týká – tedy pouze v hromadných 
případech jakými jsou např. nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových 
zákonů nebo při mimořádných, zejména živelných událostech (viz § 260 
daňového řádu). Pokud by tedy stěžovatel podal individuální žádost 
o prominutí daně, této by nemohlo být vyhověno.  

20 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 10Af 556/2012 – 28 ze dne 
26. února 2013 
21 Např. viz usnesení Ústavního soudu č.j. II. ÚS 2564/14, ze dne 14. 10. 2014 
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Prominutí daně v případě poplatníků, na něž má zavedení odvodu likvidační 
efekt, by bylo elegantním řešením, avšak za situace, kdy by takové řešení 
v případě jednotlivých poplatníků zákon připouštěl, či by se ministr financí 
pro tento krok rozhodl v případě všech daňových subjektů, jichž se daný 
důvod prominutí týká. Toto řešení ostatně později naznačil první senát 
Nejvyššího správního soudu v usnesení čj. 1 Afs 76/2013 – 39 ze dne 23. října 
2013, body 43 a 44 a rozšířený senát v usnesení čj. 1 Afs 76/2013-57 ze dne 
17. prosince 2013, cit. z usnesení 1 Afs 76/2013-39:  

„[43]22 Právní úprava umožňuje ministru financí vydat opatření zveřejněné 
ve Finančním zpravodaji, v němž by popsal množinu daňových subjektů 
a důvody pro prominutí (i částečné) jejich daňových povinností 
za předpokladu, že prokážou, že solární odvod má rdousící efekt právě 
v jejich případě. Situace by byla obdobná, jako kdyby ministr financí touto 
metodou prominul daň či její díl daňovým subjektům stiženým povodněmi. 
V praxi by situace vypadala tak, že daňová povinnost, či její část, by byla 
prominuta tomu, kdo by prokázal likvidační důsledky plynoucí z uplatnění 
předmětných ustanovení zákona. Ministr by poté daň (či její část) buď 
prominul, anebo neprominul a v takovém případě by byl nucen zastavit řízení 
[dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu]. Rozhodnutí o zastavení řízení 
by následně podléhalo soudnímu přezkumu. 

[44] Rovněž § 259 daňového řádu umožňuje za určitých podmínek prominout 
daň (a to i poté, co došlo již k její úhradě). Tento instrument by byl právně 
„nejčistší“ cestou k prominutí daně vyměřené podle zákona, leč dopadající 
rdousícím způsobem na jednotlivce. Předpokladem by však muselo být 
naplnění pokynu Ústavního soudu zákonodárci, aby vytvořil vhodný 
mechanismus, který by umožnil individuální přístup k výrobcům, 
na něž dopadly likvidačním způsobem účinky právní úpravy. Bylo by tedy 
na zákonodárci, aby stanovil orgánu veřejné moci (ať již kterémukoliv stupni 
správce daně) pravomoc zcela nebo částečně prominout předmětnou daň.” 

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Hlava č. III zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, která byla 
zavedena zákonem č. 402/2010 Sb., na jejímž základě je uvalován odvod 
z elektřiny ze slunečního záření, je v rozporu s ústavním pořádkem České 

22 Nebo také odstavec 17, a dále odst. 48 – 56 z usnesení rozšířeného senátu čj. 1 Afs 
76/2013-57 ze dne 17. prosince 2013 
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republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
(zejména Listina základních práv Evropské unie a Úmluva o ochraně lidských 
práv a základních svobod), neboť došlo k porušení: 

 nepřípustnosti retroaktivity – tedy základních náležitostí 
demokratického právního státu (čl. 9 Ústavy ČR),  

 legitimního očekávání vlastníků fotovoltaických elektráren a jejich 
důvěry v právo (čl 1 odst. 2, čl. 4, čl. 90 Ústavy ČR),  

 ochrany majetkových práv (čl. 11 Listiny základních práv a svobod, 
čl. 17 Listiny základních práv Evropské unie, čl. 1 Dodatkového 
protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod) a  

 svobody podnikání (čl. 26 Listiny základních práv a svobod, 
čl. 16 Listiny základních práv Evropské unie). 

Ústavní soud ČR v nálezu ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11 rozhodl 
tak, posuzovaná zákonná ustanovení v obecné rovině nejsou protiústavní, 
avšak zároveň uvedl, že v případě jednotlivých výrobců solární energie, 
které zavedení odvodu z energie přivedlo na samotnou hranici existence, tomu 
tak však být může, pokud je u nich shledán tzv. rdousící efekt. Ústavní soud 
ČR v tomto nálezu rovněž zmínil, že: „vždy je nezbytné vycházet 
z individuálních rozměrů každého jednotlivého případu, které jsou založeny 
na zjištěných skutkových okolnostech. Mnohé případy a jejich specifické 
okolnosti mohou být značně komplikované a netypické; to však 
nevyvazuje obecné soudy z povinnosti udělat vše pro spravedlivé 
řešení, jakkoliv se to může jevit složité.“ 

Daňové orgány i obecné soudy však případy konkrétních solárních elektráren 
odmítly meritorně posoudit. Tato argumentace „kruhem“, kdy daňové i soudní 
orgány odmítají posoudit individuální situaci fotovoltaiků s odvoláváním 
se na různá ustanovení platných zákonů, je v dané situaci příliš formalistická 
a v rozporu s ústavně zaručeným právem na spravedlivý proces. Důsledkem 
této argumentace je, že se fotovoltaici nemohou domoci svých práv 
zaručených Listinou základních práv a svobod ČR a práv zaručených 
Úmluvou o ochraně základních lidských práv a svobod, přestože tato jsou 
porušována.  

Naopak soudy doporučily solárním elektrárnám využití institutu 
individuálního prominutí daně.  Individuální prominutí daně však v těchto 
případech bohužel není realizovatelné.  Nejvyšší správní soud dále nastínil 
pouze hypotetickou možnost hromadného prominutí daně, která však 
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bez rozhodnutí ministra financí není realizovatelná. Na vydání rozhodnutí 
ministra financí o prominutí daně v individuálním případě, pokud jde o daně 
sražené od účinnosti daňového řádu do konce roku 2014 (tj. za období, 
v němž ke srážkám odvodu došlo) konkrétní daňový subjekt nemá právní 
nárok a rozhodnutí ministra financí tedy nemůže být považováno 
za prostředek nápravy, resp. podnět k němu za prostředek ochrany práv 
daňového subjektu. 

Pokud jde o hromadné prominutí solárního odvodu ministrem financí, 
k tomuto zatím nedošlo a ani z veřejně dostupných zdrojů není známo, 
že by se ministr k něčemu takovému chystal. Byla dokonce podána zásahová 
žaloba dle § 82 s.ř.s., kde se stěžovatel domáhal ukončení nezákonného 
zásahu, který spatřoval v nečinnosti ministra. Ten podle stěžovatelova názoru 
byl vázán příkazem soudní moci vydat „rozhodnutí“ postupem podle 
§ 260 daňového řádu. Je skutečností, že podle rozšířeného senátu Nejvyššího 
správního soudu by byl nejpřiléhavějším prostředkem k zohlednění 
individuálních účinků odvodu dopadajícího rdousícím způsobem 
na jednotlivce institut prominutí daně upravený v § 259 a 260 daňového řádu. 
Nejvyšší správní soud k této žalobě však uvedl, že: “v „nečinnosti“ ministra 
nelze bez dalšího spatřovat nezákonný zásah namířený přímo proti žalobci.”23 
a žalobu zamítl. 

Dále řešení naznačené Ústavním soudem v bodu 89 nálezu ze dne 15. 5. 2012, 
sp. zn. Pl. ÚS 17/11 (a následné upozornění Ministerstva financí zveřejněné 
na webových stránkách Finanční správy ČR dne 18. září 201424), tedy 
že by daňové orgány mohly povolit posečkání daně či rozložení úhrady 
na splátky, by na situaci solárních elektráren z dlouhodobého pohledu nic 
nezměnilo, neboť by tyto byly částku odvodu stejně povinny uhradit, 
a to s největší pravděpodobností i s úrokem z posečkané částky. V takovém 
případě by se situace solárních elektráren mohla ještě zhoršit, neboť by dlužná 
částka ve výsledku byla ještě vyšší než nyní navýšená právě o úrok 
z posečkané částky. 

V České republice tedy i přes veškeré výše uvedené argumenty solární 
elektrárny neuspěly. Domnívám se však, že by mohly uspět u Evropského 
soudu pro lidská práva. Žádný z českých soudů nezkoumal případ té které 
elektrárny meritorně, ale žaloby byly zamítány na základě obecné poučky 

23 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 Afs 171/2015 – 41 z 27. srpna 2015 
24 Blíže viz http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2014/reseni-moznych-
individualnich-likvidacni-5347 
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o roli správního soudnictví a důkazy k prokázání rdousícího efektu nebyly 
provedeny ani v daňovém, ani v soudním řízení. Solární elektrárny se tedy 
v České republice nemohou domoci svých práv a právě proto by mohly mít 
šanci ve Štrasburku. 
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HODNOCENÍ VOLBY UKAZATELE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE 
VE VZTAHU K DAŇOVÝM ÚNIKŮM 

ASSESSMENT OF SELECTION OF THE TAX BURDEN 
INDICATOR IN RELATION TO THE TAX EVASION 

 
Eva Matějíková, Petr David 

 
Abstrakt: Pro měření dopadu daňového zatížení ve vztahu k daňovým únikům 
se často využívá jedné proměnné daňového zatížení bez využití dalších 
alternativních ukazatelů. Z tohoto důvodu je pravděpodobné, že se výsledky 
jednotlivých analýz od sebe mohou lišit. Na základě tohoto předpokladu bylo 
cílem práce prostřednictvím korelační analýzy ověřit, jakou vazbu vykazují 
jednotlivé ukazatele daňového zatížení vůči daňovým únikům. Mezi sledované 
ukazatele patří: index daňového zatížení, implicitní daňová sazba z práce 
a složená daňová kvóta. Výstup korelační analýzy ukazuje, že daňové úniky 
mají nejsilnější vazbu s ukazatelem daňové kvóty. Jednotlivé výsledky 
ukazatelů jsou značně odlišné, a proto jejich volba v komplexních modelech 
zkoumání determinace daňových úniků může hrát významnou roli. 
 
Klíčová slova: daňové úniky, index daňového zatížení, složená daňová kvóta, 
implicitní daňová sazba z práce, korelační analýza.  
 
Abstract: For measurement the impact of the tax burden in relation to the tax 
evasion it is often used only one representative of tax burden without using  
possible alternative indicators. From this reason, it is likely that the results 
of each analysis may differ. On the basis of that the aim of the paper was via 
correlation analysis to verify what relationship is between alternative 
indicators of tax burden and tax evasion. As the observed indicators there 
were used: index of the tax burden, the implicit tax rate on labor and total tax 
quota. The results of correlation analysis show that the tax evasion has the 
strongest association with the indicator total tax quota. The individual results 
of indicators are quite different and therefore the choice of them in complex 
models of investigation of determination the tax evasion can play 
an important role. 
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Keywords: tax evasion, world tax index, total tax quota, implicit tax rate on 
labour, correlation analysis 
 
JEL klasifikace: H26 

1 ÚVOD 
Struktura daňového systému kromě ekonomického růstu determinuje také 
další dílčí proměnné, mezi které patří mimo jiné i daňové úniky. Na základě 
Lafferovy křivky (Laffer, 1986) je za jinak nezměněných podmínek 
předpokládáno, že s rostoucím daňovým zatížením poroste daňový odpor 
ekonomických subjektů a tím i jejich snaha vyhnout se placení daní, 
což se projeví v nárůstu daňových úniků. Tento aspekt se potvrdil například 
v Rusku v období před prudkým snížením daní z příjmů fyzických osob 
v roce 2001 (Kohout, 2002). Do této doby byl ruský daňový systém 
charakterizován vysokými daňovými sazbami a komplikovaností, což mimo 
jiné vedlo k daňovým únikům a tím i nižšímu daňovému inkasu. Z tohoto 
důvodu lze říci, že vysoká míra zdanění podporuje nárůst stínové ekonomiky, 
kam lidé přesouvají své činnosti, aby se vyhnuli odvádění daní (Široký, 
2008). Schneider a Williams (2013) jako hlavní příčinu daňových úniků 
označují rovněž daňovou zátěž, ale také míru regulací a předpisů, sektor 
veřejných služeb, daňovou morálku a kvalitu veřejných institucí. Jedná 
se tedy spíše o subjektivní vystižení daňových úniků. Aspekt ohledně 
pozitivní závislosti daňových úniků a míry zdanění potvrzuje i Allingham 
a Sandmo (1972) s důrazem na předpoklad existence averze k riziku 
a velikosti základny trestu za daňové úniky. Na druhé straně autoři jako 
Renoy a kol. (2004) uvedli, že vztah mezi velikostí daňových úniků 
a daňového zatížení není prokazatelný a neexistuje zde žádná korelace. Tento 
předpoklad potvrzují Skandinávské země, které mají vysoké daňové zatížení, 
ovšem bez výrazně vyšší velikosti stínové ekonomiky a tudíž i daňových 
úniků. Toto stanovisko podporuje rovněž práce Richardsona (2006), který 
poukazuje na to, že na daňové úniky mají nejsilnější dopad tzv. neekonomické 
faktory, kterými jsou složitost právního systému, vzdělání, zdroj příjmů, 
spravedlnost a daňová morálka. Fassmann (2007) dokonce upozorňuje na to, 
že daňové zatížení působí na jednotlivé složky stínové ekonomiky téměř 
až opačným vlivem a nelze jím v žádném případě vyjádřit velikost stínové 
ekonomiky a tedy i daňových úniků.  
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Samotná kvantifikace daňových úniků je značně problematická z důvodu 
komplikovanosti a odlišnosti odhadu stínové ekonomiky. Fassmann (2007) 
spatřuje příčiny odchýlení v odhadu stínové ekonomiky v několika činitelích. 
Hlavním důvodem je, že autoři vycházejí z různě určené stínové ekonomiky 
a používají odlišné metody odhadů, dále se jedná o odlišnou matematickou 
formulaci hodnot nebo rozdílné časové období, při kterých se používají 
odlišně kvalitní soubory dat. Metody těchto odhadů lze rozčlenit na přímé 
a nepřímé. Přímé metody jsou založeny na základě šetření kvalitativního 
průzkumu mezi domácnostmi a podniky, kde se většinou používají 
pro doplnění národních účtů. Mezi české autory z oblasti kvalitativního 
výzkumu patří například Hanousek a Palda (2006). Průzkumy realizují 
od roku 2000, kde dospívají k názoru, že počet subjektů nepřiznávající daně 
postupně klesá. Naproti tomu nepřímé metody jsou založeny na předpokladu 
zanechávání stop ve formální ekonomice, kde nepřímé metody lze dále dělit 
na metody rozporů, monetární metody, metody trhu práce a vícefaktorové 
kombinované metody. Mezi vícefaktorové kombinované metody se řadí 
například Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC). Tato metoda 
se zaměřuje zejména na chování ekonomických subjektů, které přispívá 
k existenci stínové ekonomice. Frey a Weck-Hannemann (1984) aplikovali 
tuto metodu na 17 státech OECD v roce 1984. Dle modelu je stínová 
ekonomika ovlivňována z prvního pohledu řadou faktorů jako je například 
daňová morálka, vzdělání aj. a z druhého pohledu je možné stínovou 
ekonomiku detekovat prostřednictvím jednotlivých ukazatelů, kterými jsou 
růst HDP, nezaměstnanost aj. 

Významným přínosem v oblasti měření daňových úniků na základě MIMIC 
modelu se stal článek Bauhna a Schneidera (2012), ve kterém prezentují 
časovou řadu daňových úniků napříč zeměmi OECD. Při odhadu výše 
daňových úniků autoři předpokládají, že jej tvoří legální aktivity, které jsou 
skryty před státními institucemi. Z výše uvedeného vyplývá, že tento odhad 
nezahrnuje nelegální aktivity jako například pašování drog, praní špinavých 
peněz aj. Při použití modelu MIMIC nevýhodou však zůstává, že výsledky 
jsou relativními odhady vůči rozměru daňových úniků. Bylo tedy nutné tyto 
odhady převést do absolutních odhadovaných hodnot. K tomu se využívá 
metoda měnové poptávky, která funguje za předpokladu, že transakce 
ve stínové ekonomice probíhají jen v hotovosti (Schneider a Williams, 2013).  

Pro kvantifikaci daňového zatížení se nejčastěji používá ukazatel daňové 
kvóty. Daňová kvóta je rozdělována na jednoduchou a složenou daňovou 
kvótu. Zatímco jednoduchá daňová kvóta zahrnuje pouze daně jako takové, 
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složená daňová kvóta obsahuje mimo daní také příspěvky na sociální 
zabezpečení, čímž se stává komplexnějším ukazatelem daňové zátěže. Způsob 
výpočtu daňové kvóty je stanoven v Evropském systému účtů (Evropská 
komise, 2010). Dle této metodiky jsou v čitateli zahrnuty příjmy z daní 
a ve jmenovateli je pak obsaženo HDP. Výsledné hodnoty pro jednotlivé 
země se však mohou lišit z důvodu odlišné metody výpočtu HDP 
nebo způsobem výpočtu daňových příjmů. Pokud jde o HDP, zde se může 
jednat o zkreslení údajů vlivem šedé ekonomiky, zákonných daňových výhod 
nebo vládních záruk a půjček (Kubátová, 2015). Hlavní předností daňové 
kvóty je její mezinárodní srovnatelnost a dále skutečnost, že její velikost není 
ovlivněna velikostí ekonomiky ani výší inflace. 

Další možností jak vyjádřit daňové zatížení je využití implicitní daňové sazby, 
která je ve své podstatě velmi podobná daňové kvótě. Tento ukazatel 
se nejčastěji používá pro vyjádření daňového zatížení z práce, ale také 
ze spotřeby a kapitálu. Implicitní daňová sazba se vypočítá jako podíl 
celkových daňových inkas z každého typu příjmů k potenciálním výnosům 
těchto daní. Výsledná hodnota je vyjádřena v procentech, což vyjadřuje, kolik 
z uskutečňované ekonomické činnosti je poplatník povinen zaplatit na daních 
do veřejného rozpočtu. Ve výpočtu jsou zohledňovány nominální sazby daní, 
daňové slevy, odpočitatelné položky nebo jak je systém zkonstruován. 
Metodickou základnou tohoto ukazatele je Evropský systém účtů 1995 
(Evropská komise, 2013), který je doplněný o seznam daní a sociálních 
příspěvků dle národních klasifikací. Vzorce pro výpočet implicitní daňové 
sazby vychází z metodiky Taxation trends in the EU (Evrospká komise, 
2012). Implicitní daňová sazba z práce vyjadřuje průměrné efektivní daňové 
zatížení práce v dané ekonomice a kalkuluje se pouze ze zaměstnané pracovní 
síly, kde jsou v čitateli obsaženy daně ze závislé činnosti a dále pak povinné 
příspěvky na sociální zabezpečení, které jsou hrazeny jak zaměstnancem, 
tak zaměstnavatelem. Ve jmenovateli jsou vyjádřeny veškeré náklady práce, 
tedy vyplacené mzdy včetně daní z příjmů. Hlavním důvodem pro výběr 
tohoto ukazatele je skutečnost, že je vhodný zejména pro mezinárodní 
srovnání daňového zatížení. 

Výhodou daňové kvóty a implicitní daňové sazby je jejich mezinárodní 
srovnatelnost a věrohodnost pro země Evropské unie. Ovšem jejich zásadním 
problémem je využití daňových výnosů jako odrazu daňového zatížení, 
kde nemusí existovat prokazatelná korelace. Kotlán a Machová (2012) 
upozorňují na tento významný nedostatek tím, že vyšší daňové zatížení 
nemusí být vždy spojeno s vyššími daňovými výnosy. Vysoké daňové zatížení 
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může ve smyslu Lafferovy křivky vést k nižším daňovým výnosům (Laffer, 
1986). Mezi další nedostatek daňové kvóty patří fakt, že jeho výpočet 
obsahuje ukazatel hrubého domácího produktu, který může být významně 
nespolehlivý z důvodu různé úrovně šedé ekonomiky v jednotlivých zemích. 
Problematikou daňové kvóty se dále zabývají například Szarowska (2011), 
Johansson a kol. (2008) nebo Arnold (2008).  Z výše uvedených důvodů 
zavedli Kotlán a Machová (2013) index daňového zatížení. Jedná se o index, 
který zahrnuje objektivní i subjektivní charakteristiku popisující velikost 
daňového zatížení u jednotlivých typů daní. Tento index je tvořen z několika 
dílčích subindexů, které odpovídají určitým aspektům zdanění. Hodnoty 
subindexů jsou získány jako kombinace tzv. tvrdých dat z databází OECD, 
ILO (International Labour Organisation), CIA (Central Intelligence Agency), 
vnitrostátních právních předpisů a tzv. měkkých dat, která byla získána 
od daňových odborníků, kteří přiřazovali váhy k daňovému zatížení podle 
svého stanoviska. Respondenti tohoto šetření v případě každého subindexu 
rozdělovali hodnotu 100 % mezi jeho dílčí složky podle toho, jak se podílejí 
na daňovém zatížení v příslušné zemi, přičemž vyšší procento znamenalo 
vyšší daňovou zátěž. 

Je zřejmé, že hodnota daňového zatížení je významně ovlivněna zvolenou 
metodou jeho měření. Jednotlivé ukazatele se od sebe více či méně odlišují, 
což může rozdílně působit i na hodnocení determinant daňových úniků. 
Na základě tohoto předpokladu je cílem práce prostřednictvím korelační 
analýzy ověřit, jakou vazbu vykazují jednotlivé ukazatele vůči daňovým 
únikům s možností jejich evaluace pro účely zahrnutí do komplexních analýz 
v oblasti daňových úniků.  

2 METODIKA 
Data složené daňové kvóty jsou čerpána z databáze Eusrostat (2016a), stejně 
tak jako data implicitní daňové sazby z práce (Eurostat, 2016b). Data 
daňových úniků jsou získaná ze sběru dat daňových úniků zemí OECD, který 
provedli Buehen a Schneider (2012). Vstupní hodnoty jednotlivých 
proměnných jsou ve formě panelových dat. Výběr počtu pozorování 
je odvozen od počtu členských států EU. Problém nastává u ukazatele indexu 
daňového zatížení, který není sestaven pro státy: Bulharsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Malta, Rumunsko a Chorvatsko. Z tohoto důvodu je konečný výběr 
pozorování 21. Z důvodu potřeby sjednocení časových řad je období určeno 
pro roky 2000 až 2010. Jednotlivé proměnné jsou označeny následujícím 
způsobem:
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TE daňové úniky (Tax Evasion), 

WTI index daňového zatížení (World Tax Index), 

 implicitní daňová sazba z práce (Implicit Tax Rate on Labour), 

TTQ složená daňová kvóta (Total Tax Quota). 

Závislost mezi vysvětlující proměnnou (daňové zatížení vyjádřené pomocí 
indexu daňového zatížení, složené daňové kvóty a implicitní daňové sazby 
z práce) a vysvětlovanou proměnnou (daňové úniky) se bude ověřovat 
prostřednictvím korelační analýzy, jakožto základní metody pro zjištění 
intenzity (síly nebo těsnosti) závislosti dvou náhodných proměnných X a Y 
(Herbák a kol., 2005).  

Míra korelace je měřena pomocí korelačního koeficientu (jinak označován 
jako Pearsonův), který může nabývat hodnot v intervalu  od -1 do +1. 

 

      (1) 

kde:  

 párový korelační koeficient indexu daňového zatížení 
a daňových úniků, 

  index daňového zatížení pro i-té měření,  

  aritmetický průměr indexu daňového zatížení, 

  daňové úniky pro i-té měření, 

   aritmetický průměr daňové úniky. 

Stejně jako pro WTI platí tento vzorec také pro další dvě vysvětlující 
proměnné  (2) a TTQ (3). 

Hodnota korelačního koeficientu -1 vyjadřuje negativní závislost, což značí 
nepřímou korelaci. Naopak hodnota 1 vyjadřuje pozitivní závislost neboli 
přímou korelaci. Pokud korelační koeficient nabývá hodnoty 0, pak mezi 
znaky existuje nekorelovanost. Ovšem neokorelovanost neznamená okamžitě 
nezávislost. Pouze pro případ vícerozměrného normálního rozdělení odpovídá 
nekorelovanost nezávislosti (Militký a Meloun, 2000).  
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Síla závislosti se určí podle velikosti absolutní hodnoty korelačního 
koeficientu: 

0,00 – 0,19 velmi slabá závislost, 

0,20 - 0,39 slabá závislost, 

0,40 - 0,59 střední závislost, 

0,60 - 0,79 silná závislost, 

0,80 - 1,00 velmi silná závislost (Evans, 1996). 

Interpretace korelačního koeficientu přepokládá, že obě zkoumané proměnné 
jsou náhodnými veličinami, které mají normální rozdělení. Pro testování, zda 
výběr dat vychází z normálního rozdělení, se používá test významnosti. 
Testujeme hypotézu, že korelační koeficient je roven nule, tedy: 

: ρ = 0 proti : ρ ≠ 0     (4) 

Testovací kritérium Studentova t-testu je pak vyjádřeno ve tvaru: 

      (5) 

kde: 

t t-statistika (náhodná veličina), 

n rozsah výběrového souboru, 

r párový korelační koeficient. 

S pravděpodobností s n – 2 stupni volnosti a kritickou oblastí definovanou 
následovně: 

   (6) 

kde: 

W kritický obor, 

 kvantil, 

 zvolená hladina významnosti. 

Následně bude celá analýza sloužit pro vzájemné porovnání a určení intenzity 
závislosti ukazatelů daňového zatížení a daňových úniků. 
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3 VÝSLEDKY 
Obecný náhled na podobu zkoumaných dat nabízí popisné statistiky 
zvolených ukazatelů, tedy indexu daňového zatížení, implicitní daňové sazby 
z práce, složené daňové kvóty a konečně také daňových úniků. 

Tabulka 1: Popisná statistika 

Proměnná Průměr Medián Minimum Maximum Směrodatná 
odchylka 

DU 1,59 1,50 0,70 2,90 0,53 
WTI 0,61 0,60 0,44 0,79 0,07 
 35,64 37,10 22,30 46,80 5,93 

TTQ 37,57 37,15 28,19 49,70 4,81 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pozn.: Výsledné hodnoty  a TTQ jsou uvedeny v procentech. 

Z Tabulky 1 popisných statistik jsou patrné poměrně velké rozdíly dat. 
Například index daňového zatížení se v přepočtu pohybuje ve svém průměru 
kolem hodnoty 61 %, zatímco ukazatel složené daňové kvóty dosahuje 
v průměru hodnoty 38 %. Tato a také ostatní diference jsou způsobeny 
metodikou stanovování jednotlivých ukazatelů. Závislost dvou proměnných 
lze pak vizuálně vyjádřit v bodových grafech.  

Graf 1: Bodový graf indexu daňového zatížení a daňových úniků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Čím jsou body blíže lineární křivce, tím je závislost těsnější. Hodnoty v Grafu 
1 neleží přímo na přímce, ale je patrný jejich vývoj kolem této přímky. 
Lineární křivka vykazuje nepatrný růst, čímž se předpokládá pozitivní 
závislost. 
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Graf 2: Bodový graf implicitní daňové sazby z práce a daňových úniků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Stejně jak tomu bylo u předchozího případu, vstupní data v Grafu 2 jsou více 
vzdálené od lineární přímky, ovšem s tím rozdílem, že se tato přímka jeví 
klesajícím trendem.  

Graf 3: Bodový graf složené daňové kvóty a daňových úniků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V Grafu 3 v porovnání s předchozími případy se hodnoty složené daňové 
kvóty a daňových úniků pohybují v blízkém okolí klesající přímky. I když 
se jedná vždy o ukazatele daňové zátěže, tak se od sebe odlišují především 
předpokládaným směrem korelační závislosti. Důvodem může být právě 
zvolená metoda sběru dat a jejich následná úprava. Závislost bude dále 
ověřena prostřednictvím korelační analýzy. Na základě výpočtu korelačního 
koeficientu podle vzorce (1) až (3) lze nejen stanovit závislost mezi daňovými 
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úniky a ukazateli daňového zatížení, ale také jejich vzájemnou těsnost. 
Ověření závislosti bude provedeno pomocí vzorce (5), kde se na základě 
hodnoty kritického oboru dle vzorce (6) rozhodne o zamítnutí popřípadě 
nezamítnutí nulové hypotézy podle vzorce (4).  

Tabulka 2: Dosažené výsledky daňového zatížení 

Proměnná 
Párový 
koeficient 
korelace 

T-test Síla závislosti 

WTI 0,0270 0,4087 Velmi slabá 
 -0,0149 0,2255 Velmi slabá 

TTQ -0,3536 5,7205 Slabá 
Hranice kritického oboru 0,1291 

Hladina významnosti 0,05 
Počet pozorování 231 

Zdroj: Vlastní zpracování 
Pozn.: Výsledky t-testu jsou uvedeny v absolutní hodnotě. 

Jak je z Tabulky 2 patrné, pro všechny tři ukazatele daňového zatížení 
je testovací kritérium významnosti v absolutní hodnotě větší než hranice 
kritického oboru, a proto zamítáme nulovou hypotézu . Můžeme tedy říct, 
že u všech těchto ukazatelů se potvrdila závislost s daňovými úniky. 
Na základě hodnoty korelačního koeficientu ve výši 0,0270 byla v případě 
indexu daňového zatížení prokázána pozitivní závislost s daňovými úniky. 
Hodnota korelačního koeficientu implicitní daňové sazby z práce a daňových 
úniků dosahuje velikosti -0,0149, což představuje velmi slabou negativní 
závislost. Korelační koeficient složené daňové kvóty a daňových úniků 
je roven -0,3536, což lze považovat za slabou negativní závislost, téměř 
hraničící se střední sílou závislosti. Na základě komparace dosažených hodnot 
korelačních koeficientů byla na hladině významnosti 5 % prokázána nejvyšší 
míra závislosti u ukazatele složené daňové kvóty. Z tohoto vztahu lze posléze 
vyvodit, že rostoucí daňové zatížení ve formě složené daňové kvóty vede 
k nižším daňovým únikům a naopak. V porovnání se složenou daňovou 
kvótou je identifikovaná závislost daňových úniků s ostatními ukazateli 
daňového zatížení minimální.  
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4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Cílem této práce bylo ověřit sílu a intenzitu závislosti mezi vybranými 
ukazateli daňového zatížení a daňovými úniky pomocí korelační analýzy 
za účelem porovnání těchto výsledků s možností evaluace zjištěných 
diferencí.  

Prvním zkoumaným vztahem byly daňové úniky a index daňového zatížení, 
kde koeficient korelace dosáhl pouze výše 0,0270. Ve vztahu daňových úniků 
a implicitní daňové sazby z práce byl stanoven koeficient korelace ve výši -
0,0149. Posledním ukazatelem, který byl do analýzy zahrnut, byl ukazatel 
složené daňové kvóty. V tomto případě korelační koeficient dosahuje úrovně -
0,3536. Hodnoty prvních dvou ukazatelů daňové zátěže vyšly poměrně nízké, 
což představuje velmi slabou závislost těchto ukazatelů s daňovými úniky. 
Nejvyšší hodnota korelačního koeficientu byla identifikována u složené 
daňové kvóty, která tímto prokazuje slabou, avšak jasně prokazatelnou 
závislost ve vztahu k daňovým únikům. Výše této hodnoty značí negativní 
závislost, což podporuje stanovisko Fassmanna (2007), 
který formuloval závěr, že daňové zatížení působí na stínovou ekonomiku 
inverzním způsobem. Tuto negativní závislost potvrzuje také ukazatel 
implicitní daňové sazby z práce. Zajímavostí je výsledek korelačního 
koeficientu indexu daňového zatížení, kde jeho hodnota dosahuje pozitivní 
závislosti, čímž se odlišuje od zbylých dvou ukazatelů. Tato pozitivní, byť 
velmi slabá, závislost je tak v souladu s paradigmaty obecné daňové teorie, 
která předpokládá, že s rostoucím daňovým zatížením poroste také daňový 
odpor ekonomických subjektů a tím i jejich snaha vyhnout se placení daní, 
což se projeví v nárůstu daňových úniků (Laffer, 1986), (Schneider 
a Williams, 2012).  

Je zřejmé, že mezi ukazateli daňového zatížení existují značné rozdíly, proto 
jejich volba v komplexních modelech zkoumání determinace daňových úniků 
může hrát významnou roli. Z výsledků práce také vyplývá, že závislost mezi 
ukazateli daňového zatížení a daňovými úniky existuje. Tato závislost je však 
poměrně slabá, jelikož úspěšnost výběru daní často závisí na mnoha jiných 
faktorech, což potvrzuje například Richardson (2006). Jedná se například 
 o historický vývoj daného státu, jeho kulturou, zvyky obyvatel a vztahy mezi 
občanem a státem. Příkladem mohou být severské státy jako je Norsko, 
Finsko a Švédsko, kde je aplikováno relativně vysoké daňové zatížení 
a zároveň zde dosahují velmi vysoké úspěšnosti výběru daní. Tato skutečnost 
pramení zejména z přesvědčení obyvatel daného státu, že vybrané daně jsou 
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efektivně použity ve formě infrastruktury, školství, zdravotnictví, sociálních 
služeb, kultury a dalších veřejných statků.  
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IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL POLICY OF THE 
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Inna Stecenko, Anvar Irchaev 

 
Abstract: The article analyzes the implementation of the social policy 
of Uzbekistan. On the basis of the carried out theoretical analysis, the 
possibility of using of Rawls principle of implementation of the social 
model.The economic achievements of the state are shown, experience of the 
country in the support of the poor and directions of the development 
of economic and social policy of the country are determined, ensuring 
economic growth of the country as a whole.  
 
Keywords: social policy, social justice, Uzbekistan. 
 
JEL classification: H55   

1 INTRODUCTION  
It is commonly known that the implementation of the social policy in the state 
is related to the provision of social justice; thus, in the economic literature 
distinguish four types of social justice:  

Social approach suggests fair distribution of incomes. At the same time, 
the principles of justice themselves can be different. Thus, according 
to the egalitarian (from French egalite – equality) principle the equal 
distribution of benefits between individuals, regardless of their participation 
in the public production ”barrack communism” is recognized fair. Striving for 
the equality in the distribution of incomes, embodying according to the 
opinion of many people the social justice is always accompanied by the fall of 
economic efficiency. As in similar situation there is no need to work 
effectively either poor (all the same the society provides the financial support) 
or rich (all the same the society withdraws part of the income as taxes).  

Ulitarian principle(coming fromthe philosophies of J. Bentham) suggests 
such distribution of benefits, where maximizes the utility of all members 
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of society. In other words, it is desirable to provide more benefits to those, 
who will be able to enjoy them more („each according to his needs”).25 

The Rawls principle of distribution of incomes (by the name of the American 
philosopher John Rawls26) allows economic inequality in the case, 
if it contributes to the achievement of higher level of living standards by the 
poorest members of society. In particular, the greatest reward as an impetus 
for those, who are more productive, will lead to the growth of volume 
of the social product, the part of which is redistributed in favor of poor.  

The market distribution of incomes means only one “justice”: incomes of all 
owners, factors of production are based on the basis of laws; supply and 
demand, as well as marginal productivity of factors. The market distribution 
of incomes doesn’t guarantee everyone the acceptable level of income. 
It includes the social injustice of the market. The state takes the significant 
share of responsibility for the observation of inalienable rights of individual 
to decent life, organizes redistribution of incomes. Despite the achievements 
of developed countries in the social and economic field, differentiation 
of incomes, its scales and justification are still representing a serious social 
problem27. It should be noted that in the transition to the market economy 
utilitarian principle and social approach are not used by the states. Thus, 
inequality in incomes provides the economic efficiency, but accompanied by 
the social injustice in the form of inequality of distribution of incomes, 
property differentiation of the population. Therefore, the choice between 
equality and inequality of incomes has turned into the choice between the 
social justice and economic efficiency. The market distribution of incomes 
doesn’t guarantee everyone the acceptable level of income. It includes the 
social injustice of the market. The state takes the significant share 
of responsibility for the observation of inalienable rights of individual 
to decent life, organizes redistribution of incomes. Despite the achievements 
of developed countries in the social and economic field, differentiation 
of incomes, its scales and justification are still representing a serious social 
problem.  

25 Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred 
great economists of the past. — СПб.: Экономикус, 2008. — С. 31-34. — 352 с.  
26 Dz. Rolz „Teorija spravedlivosti”, Izdatelstvo "LKI" , 2010, p.24-56 
27 Philip Mirowski (1989) More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as 
Nature's Economics, Cambridge University Press. 
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2 THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL POLICY OF 
UZBEKISTAN  

It is obvious that the social justice in the distribution of incomes can 
contradict to the economic efficiency. In the modern mixed economy the state 
regulation of incomes (their redistribution through the tax systems, transfers, 
social security, insurance and etc.) provides the compromise between 
the criteria of justice and efficiency. At that, the inequality of distribution 
of incomes, division of society into rich and the poor are preserved as a stable 
phenomenon even on the background of a significant growth of living 
standards. However, regardless of implemented approaches in the social 
policy, the state according to the opinion of the authors should: 

 Hold events on the support and creation of economic and legal 
conditions, stimulating active labor activity and providing high rates 
of growth ofincomes per capita; 

 Strengthening of targeting social support of vulnerable segments of the 
people in the labor field; regardless of the implemented approaches 
of the socially disadvantaged group of population is based 
on the support of the state; 

 Activation of the labor market, achievement of equilibrium of supply 
and demand of the labor force; the government of the countries 
implements the social program on the creation of working places i.e., 
creates possibilities for the provision of work; 

 Avoidance of excessively high differentiation in the living standards 
of the population among the different social groups according to the 
incomes; creation of social stability in the country is the prerequisite for 
the social stability in the state.  

 Achievement of the sustainable growth of real and household disposable 
incomes of the population. 

In the table 1 is carried out the analysis of the main economic indicators of 
Uzbekistan by the authors, reflecting the achievements of the state in the 
period from 2010 to 2014.  
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Table 1 The analysis of the main economic indicators of Uzbekistan 2010 - 
201428(developed by the authors). 

 2010 2011 2012 2013 2014 
GDP,% 8,5 8,3 8,2 8,1 8,1 
GDP per 
capita in  
ppp, dollar 

4184,14 4412,47 4704,53 5002,5 5319,5 

Inflation ,% 5,2 4,6 4.9 4,37 4,5 
External 
debt, % to 
GDP 

9,96 9,09 8,62 8,58 8,7 

Source: Statistics of the Republic of Uzbekistan 

As we can see from the represented data in the table 1, the growth of GDP of 
Uzbekistan is stable at the sufficiently high level and according to the data of 
the World Bank the country is a top ten countries with the highest growth 
rates.  

It should be noted that during the analyzed 5 years from 2010 to 2014 the 
income per capita was also growingwith quite high growth rates – the growth 
in 2014 was in 27.1% more than in 2010! 

The country is not burdened with the level of external debt which has the 
general dynamics to its reduction – from 9.96% in 2010 to 8.7% in 2014. 
Taking into the consideration the recommendations of IMF – threshold values 
of external debt/GDP up to 30% - the low level of debt crisis. 

Table 2 Health – care expenditures in the Republic of Uzbekistan in the period 
from 2010 to 203029 

 2010 2020 2030 
The funds, invested in the health 
– care, US million dollars 

168,22 500,0 600,0 

Length of life, years 69 73 75 
Source: Statistics of the Republic of Uzbekistan http://www.stat.uz/ 

As you can see the social program is actively implemented in the country – 
the length of life is planned to increase up to 75 years in 2030 – it is in 6 years 
more than in 2010. For the implementation of this program it is planned by 
2030 in 4 times to increase the level of investments in health care.  

28 State Statistics Committee of Uzbekistan http://www.stat.uz/ 
29 Ahmedov M, Azimov R, Mutalova Z, Huseynov S, Tsoyi E and Rechel B. Uzbekistan: 
Health System Review. Health Systems in Transition, 2014 
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Uzbekistan has set an ambitious goal not less than twice to increase by 2030 
the volume of gross domestic product and the priority direction remains the 
social sphere. In 2014 education expenditures made 7.5% to GDP, for health 
care – 3.1% to GDP. Expenditures on social sphere and social support 
of population from 59.3% in 2013 and increased up to 59.6% in 2014.  

It is suggested the increase of expenditures on the social security of citizens. 
Expenses for the payment of social security benefits, material assistance 
to needy families, as well as on entitlement payments made 1.4% to GDP.  

The key task for the near future is to hold a series of structural 
transformations and to provide the accelerated growth of industry to increase 
its share in GDP up to 40% against 33.5% in 2015, but the share of agriculture 
to reduce from 16.6% to 8% -10%. But this task will be practically impossible 
without the attraction of foreign investments, experience and technologies. 
Only in 2015 for the development, modernization and structural 
transformations intended $ 17.3 billion of investments with the growth rate 
9.3% of which more than $ 4 billion is foreign ones with the growth against 
2015 by 20.8%.  

It should be noted that thelevel of unemployment in the country is regulated 
by the state, at the expense of creation of new working places, thus, the level 
of unemployed people in the Republic of Uzbekistan in 2010 and in 2011 was 
11%, 2012 – 10.9%, 2013 – 10.7%, in 2014 – 10.6%30. As you can see, in the 
annual growth of the population almost in 1.5% in the country the growth 
of unemployment is not observed.  

Currently, the social policy of the state within the frameworks of the national 
model of transition to the market economy is based on the main objectives 
of the current stage of reforms: termination of a process of denationalization 
and formation of a layer of real owners; strengthening of the national 
currency; structural transformation of agriculture – its reorientation on the 
issue of final production. Analyzing the system of provision of social security 
in Uzbekistan, it should be noted that it, according to the opinion of the 
authors, refers to the Rawls principle of distribution of incomes. This principle 
suggests the possibility of increase of living standards of the poor people 
at the expense of redistribution of budget revenues. The transition of the 
countryto the market economy in which the social security of the population 
is poorly pronounced, namely, doesn’t guarantee a decent standard of living, 

30 State Statistics Committee of Uzbekistan, http://www.stat.uz/ 
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the Rawls model contributes to the social security of the population. Thus, the 
construction of the market economy of the country is associated with the 
support of socially disadvantaged groups of Uzbekistan. Thus, the main 
objectives of the social policy of Uzbekistan are the increase of level and 
quality of population, creation of conditions for more complete satisfaction 
of material and spiritual needs for all social groups on the basis of stimulation 
of labor and economic activity of citizens, strengthening of social justice, 
improvement of mechanism of social guarantees and social security. The basis 
of the social policy of Uzbekistan at the stage of transition to the market is: 

 Freedom of economic activity as the basis of raising the well – being 
of the people; 

 Increase of labor activity as a condition of provision of own welfare and 
the welfare of the family;  

 Targeted social protection of the population, concentration of the state 
support on the truly needed segments of the population. The main 
directions of the state social policy of Uzbekistan in the period of 
transition of the economy to the market relations are:  

 Regulation of incomes of population; 

 Social protection of the population and provision of social guarantees; 

 Solution of problems of employment; 

 Liquidation of environment harmful industries; 

 Reorganization of financing of health care, education, culture;  

 Improvement of demographicsituation in the Republic.  

It should be noted that the “targeted social protection of population” in the 
country is under severe state control. Thus, in the Republic of Uzbekistan the 
bodiesof self – government take an active part in the implementation of social 
policy. In accordance with the Article 105 of the Constitution of the Republic 
of Uzbekistan mahallahs (self – government bodies) are created 
in settlements, kishlaks and mountain villages, as well as in the cities and 
participate in the discussion of issues of republican and local significance are 
not included in the system of government authorities and implement provided 
authorities by the legislation to them within the respective territory.  

On the basis of this provision, the laws of the Republic of Uzbekistan were 
adopted, regulating their activity: “On self-government bodies of citizens” 
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and “On selection of chairman (aqsaqal) of citizens meeting and his advisers”. 
At the moment, in the country are functioning more than ten thousand 
of similar bodies which take measures on a wide involvement of population 
in the social and political life, strengthening of spiritual and awareness – 
raising works, preservation of welfare in families, rendering of financial   
assistance to the needy families and disabled people, improvement of 
territories, as well as organize a number of other activities inherent to the civil 
institution31.   

Appeal to the age – old traditions of the Uzbek people allowed directing the 
part of the gross national product in favor of the neediest without any increase 
of bureaucratic apparatus through self-government authorities (mahalla). On 
the part of mahalla for 2015 is provided assistance in obtaining financial 
support for more than 66 thousand families, medical assistance – about 82 
thousand of families, employment – more than 65 thousand of citizens. 
Besides that to 450 needy families, war veterans and labor front, lonely old 
people and disabled people were rendered the financial support in the amount 
of 200 million som (rate of CB of RUz at 3.05.2016, 1$= 2904.68 som).  

According to the estimates of specialists of the international labor 
organization such system, acting in Uzbekistan recognized as „unique” as it 
has no analogue in any country of the world.  

Summarizing the carried out theoretical analysis, the authors have shown that 
the development of social policy of the population in the conditions of the 
market economy are possible on conditions of implementation of market and 
Rawls approaches.   

Areas of activity of the state, aimed at the sustainable development of the 
country should be focused on social protection of the population, expansion 
of self- employment of population and control over the differentiation 
of incomes of population.  

31 Musurmankulov F.U. – Mahalla – vaznij subekt samoupravlenija grazdan// Molodoj uchenij. 
Tashkent – 2013 №7. — p.p. 351-353. 
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Figure 1 directions of activity of the state (the figure of the authors).  

 
Source: Own 

3 CONCLUSIONS 
The implementation of principles of the market economy – provision of 
freedom of entrepreneurial activity is possible to combine with the principles 
of social protection of the population. The support of the population, using the 
experience of historical traditions of Uzbekistan, the creation of self-
government bodies at the level of neighborhood allows providing sustainable 
development of social programs. The redistribution of resources in the favor 
of disadvantaged population creates the possibility of stably developing state 
that shows the experience of the Republic of Uzbekistan.  
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VYUŽITÍ OBECNÍHO KOEFICIENTU PRO ZVÝŠENÍ 
VÝNOSŮ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

UTILIZATION OF MUNICIPAL COEFFICIENT FOR 
INCREASE OF PROPERTY TAX REVENUES 

 
Jana Janoušková, Šárka Sobotovičová 

 
Abstrakt: Daň z nemovitých věcí je v České republice často diskutována. 
Jedná se o daň svěřenou, určitým způsobem vede k alokační efektivnosti 
související s možným přizpůsobením se místním poměrům a vede rovněž 
ke zvýšení politické odpovědnosti, díky blízkosti voličů. Cílem příspěvku 
je zjistit, jak obce využívají možnosti zavedení obecních koeficientů a jaké 
jsou motivace k jejich zavedení. Pro analýzu byla využita sekundární 
statistická data Českého statistického úřadu a Finanční správy ČR. 
Zpracovány byly také výsledky primárního výzkumu, který byl prováděn 
v letech 2014 – 2016. Možnost zavedení koeficientů pro zvýšení příjmů není 
obcemi stále dostatečně využívána. Nejvíce obcí používá obecní koeficient, 
který umožňuje zvýšit daňové zatížení staveb pro podnikání a rekreaci 
a nedotkne se obyvatel dané obce. 
 
Klíčová slova: fiskální decentralismus, daň z nemovitých věcí, daňový výnos, 
obecní koeficient, obecní rozpočet, svěřená daň 
 
Abstract: Property tax is often discussed in the Czech Republic. It is assigned 
tax that could lead to allocative efficiency associated with possible adaptation 
to local conditions. It also leads to an increased political accountability 
thanks to the proximity of voters. Aim of this paper is to determine how 
municipalities use the opportunity to introduce municipal coefficients 
and motivation for their introduction. For analysis secondary statistical data 
of the Czech Statistical Office and data of the General Financial Directorate 
were used. Results of primary research that was conducted in the years 2014 - 
2016 were also processed. The possibility of introducing coefficients for 
increasing revenue of municipalities is still underused. The most 
of municipalities use municipal coefficient, which allows increasing the tax 
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burden on buildings for business and recreation and does not affect residents 
of the municipality. 
 
Keywords: fiscal decentralization, immovable property tax, tax revenue, 
municipal coefficient, municipality budget, assigned tax 
 
JEL klasifikace: H71 

1 ÚVOD 
V současné době je často diskutován problém finančních vztahů v rámci 
veřejného sektoru, a to zejména otázka příjmových a výdajových kompetencí 
různých úrovní veřejné správy s cílem zvýšení samostatnosti, soběstačnosti 
a alokační efektivnosti související s  možným přizpůsobením se místním 
poměrům. Nejnižší samosprávní jednotkou je v ČR obec. Rozhodující podíl 
v obecních rozpočtech tvoří příjmy daňové včetně dotačních programů. 
Z hlediska obce je tak významné zejména členění daní na daně svěřené a daně 
sdílené.  

Daň z nemovitých věcí je daní svěřenou a výnos daně plyne do rozpočtu 
té obce, na jejímž území se nemovité věci nacházejí. V rámci zdanění 
nemovitých věcí je možno sledovat více rozdílných přístupů i empirických 
studií. Oceňování nemovitostí pro účely stanovení základu daně z nemovitostí 
je často diskutovaným tématem (Horne a Felsenstein, 2010 či Presbitero, 
Sacchi, Zazzaro, 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 – pracovní dokument 2015). 
Rovněž je České republice doporučováno zvýšení výnosů z této daně, protože 
tyto tvoří malý podíl na celkových daňových výnosech ve srovnání se zeměmi 
EU. Možnostmi využití zdanění nemovitostí v souvislosti s potenciálním 
zvýšením příjmů pro obecní rozpočty se věnovali Coombs, Sarafoglou, 
Crosby (2012). V České republice mají obce možnost rozhodovat o inkasu 
z daně z nemovitých věcí pouze prostřednictvím koeficientů.  

Tyto koeficienty jsou zatím nejvýznamnějším nástrojem obcí v oblasti daně 
z nemovitých věcí, které jsou možným řešením zvýšení daňového výnosu. 
Zákon umožňuje obcím úpravu korekčního koeficientu, který vychází z počtu 
obyvatel v dané obci a může mít různou výši v rozmezí od 1 do 5. Dále 
mohou obce zavést koeficient místní, který může mít rozdílnou hodnotu, 
a to 2, 3, 4 nebo 5. Jedná se o relativně nové opatření (od r. 2009), jehož 
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záměrem bylo posílení kompetencí obcí v rozhodování o zvýšení daňových 
výnosů, o které tolik usilovaly. Lze jej použít na všechny stavby a pozemky 
(s výjimkou zákonem vyjmenovaných zemědělských pozemků).  

Tento článek je změřen na třetí koeficient, který obce mohou zavést, a tím 
je koeficient obecní. Tento koeficient byl zaveden do legislativních ustanovení 
již v roce 1994. U obecního koeficientu obec nemá možnost ovlivnit jeho 
výši, protože pokud se rozhodne jej zavést je stanoven zákonem ve výši 1,5. 
Na základě výše uvedeného je patrné, že obecní koeficient má 
ze tří uvedených nejmenší vliv na výši daně z nemovitých věcí.  

Obecní koeficient se užívá pouze pro vybrané druhy staveb, jejichž výčet 
je uveden v následující tabulce a obce mohou určit, pro které druhy staveb 
bude zaveden.  

Tabulka1: Stavby, na které se uplatní obecní koeficient 

Druh stavby nebo jednotky Sazba daně 

Kč/m2 

Budovy pro rodinnou rekreaci včetně budov rodinných domů využívaných 
pro rodinnou rekreaci  

6 

Budovy plnící doplňkovou funkci k budově pro rodinnou rekreaci nebo 
k budově rodinného domu využívaného pro rodinnou rekreaci 

2 

Garáže vystavěné odděleně od budovy obytného domu  8 

Zdanitelné stavby užívané pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním 
a vodním hospodářství  

2 

Zdanitelné stavby užívané pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, 
energetice nebo ostatní zemědělské výrobě  

10 

Zdanitelné stavby užívané pro ostatní druhy podnikání 10 

Jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívaná pro 
podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesní a vodní hospodářství  

2 

Jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívaná pro 
podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice, ostatní zemědělské 
výrobě  

10 

Jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívaná pro ostatní 
druhy podnikání  

10 

Jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívaná jako garáž  8 

Zdroj: Finanční správa ČR 
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Při srovnání výše uvedených sazeb daně je sazba daně u budov pro rodinnou 
rekreaci trojnásobná (6 Kč/m2) ve srovnání se sazbou daně pro budovy 
obytných domů a ostatních jednotek (sazba daně 2 Kč/m2). U staveb 
a jednotek pro ostatní druhy podnikání je dokonce pětinásobná (10 Kč/m2). 
Z podnikatelských staveb jsou zvýhodněny pouze stavby a jednotky užívané 
pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství. 
Pro tyto stavby je tedy míra zdanění vyšší již přímo ze zákona i bez využití 
koeficientu.  

Obrázek 1: Míra zdanění podle druhu staveb 

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Na modelové situaci jednopodlažní stavby se zastavěnou plochou 300 m2 
je demonstrován rozdíl ve zdanění stejné stavby v návaznosti na způsob 
využití (obr. 1). Pro stavbu obytného domu byla sazba daně násobena 
korekčním koeficientem příslušným pro danou obec podle počtu obyvatel 
bez využití jeho úpravy. U staveb pro rodinnou rekreaci a pro podnikání je 
základ daně násoben pouze sazbou daně. Ze srovnání vyplývá jednoznačně 
nižší zdanění staveb obytných domů, a to i po vynásobení korekčním 
koeficientem pro všechny obce až do 50 000 obyvatel. U větších obcí 
korekční koeficient ve výši 3,5 převýší sazbu daně u staveb pro rodinnou 
rekreaci, nicméně zdanění staveb pro podnikání zůstává stále vyšší. Vzhledem 
k vyšším sazbám daně může mít obecní koeficient (i když je ve výši 1,5) 
významný vliv na výši daně.  

Názory na zdanění nemovitostí pro podnikání se různí. Z primárního 
výzkumu vyplývá, že některé obce cíleně zavádějí koeficienty, a to jak 
obecní, tak i místní z důvodu zvýšení daňových výnosů od vlastníků staveb 
pro podnikání. Na základě toho pak vznikají výrazné rozdíly ve výnosech 
daně z nemovitých věcí mezi obcemi, na jejichž území jsou rozsáhlé 
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průmyslové stavby, a těmi bez podnikatelských staveb. Jak uvádí CRIF – 
Czech Credit Bureau, a. s. (2016) obcí s nejvyšším výnosem daně 
z nemovitých věcí ve výši 42 000 Kč na jednoho obyvatele je dlouhodobě 
obec Trnávka v Pardubickém kraji, na jejímž katastrálním území se nachází 
elektrárna Chvaletice (pro srovnání průměr pro tuto velikostní kategorii obce 
je 1 395 Kč na jednoho obyvatele).  

Na druhou stranu se v souvislosti se změnou evropských předpisů pro oblast 
veřejné podpory český stát snaží investory motivovat i prostřednictvím daně 
z nemovitých věcí. Novela zákona od roku 2016 umožňuje, aby obce 
ve vztahu k investičním pobídkám poskytly formou obecně závazné vyhlášky 
osvobození od daně ve zvýhodněných průmyslových zónách. Tím se rozdíly 
v podílu výnosů daně z nemovitých věcí na celkových příjmech 
v jednotlivých obcích ještě zvětší. Obec však může získat s novým investorem 
i jiný prospěch, a to ve zvýšení zaměstnanosti svých obyvatel, zvýšení jejich 
disponibilních důchodů, snížení kriminality a zvýšení sociální stability. Nové 
firmy se často stávají i donátory a podílejí se na veřejně prospěšných akcích.  

Celkový počet obcí v ČR k 1. 1. 2015 byl 6 253, v následujícím obrázku 
je rozdělení obcí podle kategorií využitých v zákoně o dani z nemovitých 
věcí. Z údajů je zřejmé, že v ČR převažují obce s počtem obyvatel do 1 000 
a tvoří až 77 % z celkového počtu. Naopak obcí s počtem obyvatel vyšším než 
6 000 obyvatel jsou pouze 4 %.  

 Obrázek 2: Rozdělení obcí podle počtu obyvatel 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle údajů ČSÚ 
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2 CÍL VÝZKUMU A POUŽITÉ METODY 
Primárním cílem výzkumu je zjistit, jak obce využívají možnosti zavedení 
obecních koeficientů a jaké jsou motivace k jejich zavedení. Pro analýzu byla 
využita sekundární statistická data z Finanční správy ČR a údaje Českého 
statistického úřadu o počtech a velikosti obcí v ČR a primární výzkum, který 
byl prováděn v letech 2014 – 2016. 

Pro zjištění, zda má velikost obce vliv na zavedení obecního koeficientu, byl 
použit chí-kvadrát test. Byla vytvořena kontingenční tabulka na základě 
pozorovaných a očekávaných četností, které byly dopočteny podle vzorce (1): 

  (1) 

Testové kritérium bylo vypočteno podle vzorce (2): 

  (2) 

kde s znamená počet kategorií sledovaného znaku, tj. počet sloupců 
kontingenční tabulky. 

Kritická hodnota )1( −= sK αχ  rozdělení Chi-kvadrát se stupněm volnosti df 
= s-1 a pro zadanou hladinu významnosti α 0,05 byla vypočtena pomocí 
Excelu použitím funkce CHIINV(α;df). Pro ověření správnosti byla 
vypočtena signifikace (p-hodnota), která byla porovnána se zvolenou hladinou 
významnosti (α = 0,05). Pro výpočet p-hodnoty byla využita funkce 
CHIDIST(T;df). 

Pro zjištění míry těsnosti závislosti byl použit koeficient kontingence. 
Vzhledem k tomu, že je analyzována obdélníková kontingenční tabulka (r = 2; 
s = 5), byl použit korigovaný koeficient kontingence a Cramerův koeficient 
(Litschmannová, 2011). Korigovaný koeficient kontingence byl vypočten 
podle vzorce (3): 

  (3) 

kde hodnoty zlomku byly vypočteny podle vzorů (4 a 5):  

   a    (4,5) 
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Výsledek byl porovnán Cramerovým koeficientem (Cramerovo V), který byl 
vypočten podle vzorce (6):  

  (6) 

3 VÝSLEDKY 
Obecní koeficient má stanoveno více než 23 % obcí, což je v absolutním 
vyjádření 1 454 obcí. Z níže uvedeného obrázku je zřejmé, že v absolutním 
vyjádření je nejvyšší počet obcí se zavedeným obecním koeficientem 
v kategorii do 1 000 obyvatel. Avšak v procentech je právě v této kategorii 
využití nejnižší (a to pouze 19 % obcí). Nejvíce je obecní koeficient využit 
obcemi největšími v kategorii nad 50 000 a to až 86 % z celkového počtu 
měst.   

Obrázek 3: Obecní koeficient podle velikosti obcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle interních údajů FS a ČSÚ 

Pro ověření chí-kvadrát testem byla stanovena hypotéza H0: Zavedení 
obecního koeficientu nezávisí na velikosti obce. Na základě hodnot v tabulce 
je zřejmé, že nulovou hypotézu zamítáme a můžeme učinit závěr, 
že skutečnost, zda má obec zavedený obecní koeficient závisí na její velikosti. 
Míra závislosti byla ověřena na základě korigovaného koeficientu 
kontingence a Cramerova V. Vzhledem k jejich výši tuto závislost není 
možno označit za silnou. 
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Tabulka2: Ověření závislosti 

CHI-SQUARE 341,2634 

alfa 0,05 

df 4 

CHINV 9,4877 

CHIDIST 1,7828E-260 

CC cor 0,3218 

V 0,2336 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozdíly jsou patrné také při srovnání mezi jednotlivými kraji. Jak je vidět 
z následujícího obrázku, nejvíce obcí se zavedeným obecním koeficientem 
se nachází ve Středočeském kraji a naopak nejméně v kraji Karlovarském.  

Obrázek 4: Využití obecního koeficientu podle krajů 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle interních údajů FS a ČSÚ 

Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými kraji existují výrazné rozdíly 
v celkovém počtu obcí, lepší vypovídací schopnost má porovnání 
procentuelního využití obecního koeficientu v jednotlivých krajích. Pořadí 
jednotlivých krajů je zachyceno v následující tabulce (kromě Prahy, kde je 
uvedena hodnota 100 %, jelikož se jedná pouze o 1 město) a nejvyšší 
procentní využití obecního koeficientu je v kraji Libereckém, Středočeském 
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a Ústeckém. Naproti tomu nejméně je tento koeficient využíván v kraji 
Jihomoravském a Královéhradeckém. Průměrně koeficient v rámci České 
republiky využívá méně než 24 % obcí. 

Tabulka3: Využití obecního koeficientu podle krajů (v %) 

regiony počet obcí procento využití pořadí 

Hlavní město Praha 1 100 1 

Středočeský 1 145 30,66 3 

Jihočeský 623 25,20 7 

Plzeňský 501 22,16 9 

Karlovarský 132 29,55 5 

Ústecký 354 30,23 4 

Liberecký 215 33,49 2 

Královéhradecký 448 16,96 13 

Pardubický 451 22,84 8 

Vysočina 704 17,47 12 

Jihomoravský 673 15,45 14 

Olomoucký 399 18,30 10 

Zlínský 307 17,59 11 

Moravskoslezský 300 27,33 6 

ČR 6 253 23,24 

 Zdroj: vlastní zpracování podle interních údajů FS 

Při stanovení obecního koeficientu se obce mohou rozhodnout, pro které 
nemovitosti (viz tabulka 1) jej zavedou. Jak je zřejmé z následující tabulky, 
některé obce zavedly koeficient pouze pro stavby, které jsou určeny 
k rekreaci. Také zde je možno najít rozdíly mezi jednotlivými kraji. 
Ve většině krajů tvoří obce, které obecní koeficient využívají pouze pro 
rekreační stavby kolem poloviny z počtu obcí, které koeficient zavedly. Je 
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však možno najít také kraje, kde obce využívají zavedení obecního 
koeficientu ve větší míře současně pro stavby podnikatelské i rekreační. 

Obrázek 5: Obecní koeficient podle staveb 

 

Zdroj: vlastní zpracování podle interních údajů FS 

V rámci primárního výzkumu byly (pomocí otevřené otázky) zjišťovány 
důvody, které vedou obce k zavádění obecního koeficientů. Není překvapivé, 
že primárním důvodem je důvod fiskální, tj. zvýšení příjmů do obecního 
rozpočtu, financování zvýšených výdajů v souvislosti s likvidací odpadů 
v rekreačních oblastech, pokrytí zvýšených nákladů na čistotu obce v letních 
měsících, zdanění nerezidentů obce, diferenciace staveb využívaných 
k individuální rekreaci včetně staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto 
stavbám. Důvody byly i cílené, spojené s konkrétním záměrem, např. 
zvelebování obecního prostranství. 

Daňové příjmy obcí jsou však pouze z části tvořeny výnosy daně 
z nemovitých věcí. Větší část plyne do rozpočtu obce z daní sdílených (daně 
z příjmů, DPH) a změny těchto daňových zákonů i zákona o rozpočtovém 
určení daní mají významný vliv na snížení či zvýšení příjmů obce. Proto 
některé obce motivuje ke stanovení koeficientu také skutečné či očekávané 
snížení výnosů daní sdílených. 
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4 DISKUSE A ZÁVĚRY 
Na rozdíl od koeficientu korekčního a místního, při stanovení obecního 
koeficientu obce nemohou rozhodnout o jeho výši, neboť výše koeficientu 
je stanovena zákonem na hodnotu 1,5. Z toho vyplývá nižší účinnost 
koeficientu například při srovnání s koeficientem korekčním (Janoušková, 
Sobotovičová, 2016). Tento koeficient však lze využít na stavby pro rodinnou 
rekreaci a pro podnikání, které již ze zákona podléhají vyšší sazbě daně 
a proto i nižší koeficient má znatelný dopad na výši daně.  

Ve srovnání s ostatními (tj. místní koeficient a možné změny korekčního 
koeficientu) je tento koeficient poměrně často využíván, a to téměř jednou 
čtvrtinou obcí v České republice. Na základě chi-kvadrát testu byla ověřena 
závislost zavedení koeficientu na velikosti obce. Bylo potvrzeno, že větší 
obce častěji využívají obecní koeficient, ačkoliv podle koeficientu 
kontingence ani Cramerova V nelze závislost označit za silnou.  

Ke stanovení koeficientů z důvodu zvýšení výnosů daně dochází často 
v obcích, které jsou průmyslové a na jejichž území mají nemovitosti velké 
podnikatelské firmy. Tyto obce potom často využívají současně se zavedením 
obecního koeficientu také místní koeficient, který má vzhledem k jeho výši 
výraznější vliv na daň. Jak bylo zjištěno většina obcí má vyšší náklady 
spojené s údržbou části katastrálního území, které je zastavěné nemovitostmi 
ve vlastnictví podnikatelských subjektů. Obce také chtějí prostřednictvím 
koeficientů motivovat firmy k lepšímu využití nemovitostí na území obce 
s cílem zajištění nových pracovních míst zejména pro občany obce. Často 
se jedná o stavby firem, které mají svá sídla mimo území obce (zejména 
ve velkých městech např. Praha a Brno) a proto sdílené daně plynou 
do rozpočtu jiných měst. Některé obce využívají obecní koeficient pouze 
na stavby pro rekreaci a tím způsobem kompenzují výnosy ze sdílených daní, 
které zohledňují pouze počet obyvatel v obci a majitelé těchto objektů 
obvykle mají bydliště v jiné obci.  

Obecní koeficient lze využít k alokační efektivnosti související s možným 
přizpůsobením se místním poměrům. Z primárního výzkumu vyplynulo, 
že vyšší daňové zatížení zejména v menších obcích není 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, 
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která je nejblíže občanům. Je tedy v zájmu obce vysvětlit poplatníkům jaké 
protiplnění získá.  

Jak bylo zjištěno na základě provedených analýz, možnost úpravy či zavedení 
koeficientů pro zvýšení příjmů není obcemi stále dostatečně využívána. 
Nejvíce obcí používá obecní koeficient, který umožňuje zvýšit daňové 
zatížení staveb pro podnikání a rekreaci a nedotkne se obyvatel dané obce. 
Dle Birda (2011) by obecní příjmy 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 finanční 
samostatnosti. 
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POJMY CENA A HODNOTA V PRÁVNÍCH  
PŘEDPISECH A PŘI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 

TERMS OF PRICE AND VALUE IN LEGAL 
REGULATIONS IN THE PROCESS OF PROPERTY 

EVALUATION  
 

Robert Kledus 
 

Abstrakt: Článek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách 
České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur 
Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti 
se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů 
se i v ČR klade důraz na rozlišování pojmů cena a hodnota při oceňování. 
Oproti tomu právní předpisy ČR stále pracují s pojmy, které takové rozlišení 
nepoužívají. Pro znalce tak vzniká nestandardní situace. Pojmová 
neujasněnost může vést k nesprávné interpretaci výsledků oceňování. 
Nevhodné využití výsledků může ovlivnit správnost rozhodnutí orgánů veřejné 
moci, příp. právní jednání fyzických a právnických osob. Článek se zabývá 
srovnávací analýzou pojmů cena a hodnota v právních předpisech 
ČR a v mezinárodních oceňovacích standardech. Vysvětluje významové 
odlišnosti, které jsou důležité pro správné chápání výsledků oceňování, 
a navrhuje řešení pojmového ujasnění v dané oblasti. 
 
Klíčová slova: oceňování, stanovení hodnoty, cena, hodnota, majetek 
 
Abstract: Article deals with the analysis of problem, which has been existing 
since 1989 under conditions of the Czech Republic. After ages of communism, 
the Czech Republic started to integrate to European Union and wider 
European and International structures. In connection with usage 
of recommendation resulted from International Valuation Standards the 
emphasis is put on distinguishing of terms price and value at evaluation. 
On the contrary the legal regulations keep working with terms, which do not 
use such distinguishing. There is nonstandard situation for experts. Lack 
of terms clarity can lead to wrong interpretation of evaluation results. 
Appropriate usage results could influence the correctness of public 
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authorities’ decisions, eventually the correctness of legal acts of natural 
and legal persons. Article deals with comparison analysis of terms of price 
and value, shows differences in their understanding according 
to International Valuation Standards and Czech legal system. Article explains 
differences in meanings, which are important for proper understanding 
of evaluation and suggests attitude for clarification of terms in the branch 
of property evaluation. 
 
Keywords: appreciation, evaluation, price, value, property 
 
JEL klasifikace: K15, K25 

1 ÚVOD 
Orgány veřejné moci při svém rozhodování často vycházejí ze znaleckého 
posuzování hodnoty majetku. K právní jistotě při takovém rozhodování 
přispívá i pojmová ujasněnost. Používání ujasněné struktury pojmů umožňuje 
správné chápání výsledků oceňování a tím i jejich správné využívání. 
V podmínkách České republiky však vznikla nestandardní situace. 
V souvislosti se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních 
oceňovacích standardů IVS (IVSC, 2013) se i v ČR klade důraz na potřebu 
důsledně při oceňování rozlišovat mezi projevy trhu a výsledky oceňování. 
Tím, že při stanovení směnné hodnoty jsou cenové údaje vždy vstupními 
údaji pro analýzy trhu a tedy i vstupními údaji pro ocenění, doporučují 
standardy používat pojem cena (Price) pouze pro označení projevů trhu 
v podobě částek požadovaných, nabízených nebo skutečně zaplacených 
za určitý majetek32. Pro výsledky oceňování pak standardy doporučují 
používat pojem hodnota (Value). Oproti tomu právní předpisy ČR takové 
rozlišení nepoužívají. Pro znalce tak vzniká nestandardní situace. I přes snahu 
ministerstva financí (MF ČR, 2014) ujasnit významy pojmů používaných 
v cenových právních předpisech ČR přetrvávají v této oblasti problémy. 
Pojmová neujasněnost pak může ovlivnit práci znalců, činit problémy při 
volbě oceňovacích metod a tím i ovlivnit správnost rozhodování orgánů 
veřejné moci příp. právní jednání fyzických a právnických osob. Cílem 
příspěvku je proto vyvolat diskusi k problematice pojmové ujasněnosti 

32 IVSC, 2013: „Cena je částka požadovaná, nabízená nebo zaplacená za určitý majetek. Z 
důvodu finančního omezení, motivace či zvláštní obliby konkrétního kupujícího nebo 
prodávajícího může být skutečně zaplacená 
cena jiná, než je hodnota, která by byla stejnému majetku připsána jinou osobou.“ 
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v oblasti oceňování majetku a jako podklad pro takovou diskusi upozornit 
na určité problémy, které je třeba ujasnit a promítnout do práce znalců 
příp. i  úpravy cenových předpisů.33 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Nový občanský zákoník, hodnota a cena věci 
Pro náhradu škody zavedl nový občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.), 
dále jen OZ, nový přístup. Při stanovení výše škody lze podle okolností 
vycházet jak z ceny obvyklé, tak i z ceny mimořádné. To se mj. promítlo 
i do obecných ustanovení OZ, kde se v § 492 vymezuje hodnota věci takto: 

§ 492 

(1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí 
jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. 

(2) Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, 
s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané 
náhodnými vlastnostmi věci. 

V OZ se tak ujasňuje, že hodnota ocenitelných věcí je dána jejich cenou. 
Jasně se tedy stanoví, že pro určení hodnoty věci není významné, jakou 
hodnotu přisuzují věci konkrétní osoby, ale jakou hodnotu má daná věc pro 
skupinu osob, které vstupují na trh s daným typem věcí a tyto na trhu kupují 
nebo prodávají. Není tedy např. významné, jakou hodnotu přisuzuje zahrádkář 
nejnovějšímu typu rybářského prutu, který neumí ani použít. Naopak 
je důležité, jakou cenu jsou ochotni za daný typ prutu zaplatit rybáři, jako 
typičtí účastníci trhu s rybářskými pruty. Složitější situace nastane, pokud 
cena věci není známá, např. u věcí opotřebených. Pak OZ stanoví že, tato 
se určí jako cena obvyklá. Hodnotu věci je tedy nutno určit oceněním. 
I v tomto případě je zcela zřejmě nutno hodnotu věci posuzovat z hlediska 
významu pro skupiny osob, které si obvykle na trhu obdobné věci kupují. 
Zcela nově však OZ také stanoví, že ve vymezených případech lze při 
stanovení hodnoty vycházet i z významu věci pro určitou osobu (viz výše 
§ 492/2 OZ: „Mimořádná cena se stanoví, má-li se hodnota věci nahradit 
i s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě…“), 
např. podle § 2969, odst. 2 OZ. 

33 Teze tohoto článku byly předneseny na konferenci ExFoS a jeho obsah je podstatně 
přepracován pro potřeby časopisu ACTA STING (viz KLEDUS, 2015). 

105 

                                                           



ACTA STING 

§ 2969 

(2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému 
cenu zvláštní obliby. 

V takovém případě je nutno posoudit užitečnost a význam věci pro konkrétní 
osobu, což nepochybně bude souviset i s jiným než ekonomickým 
posouzením. 

Přestože OZ pracuje s pojmem ceny obvyklé, tento pojem blíže nevymezuje. 
Lze jen dovozovat, že má na mysli srovnávací cenu. Lokalizace pro srovnání 
se uvažuje podle okolností, např. § 1792, odst. 1 OZ (úplata za plnění): 
,,…ve výši obvyklé v době a v místě uzavření smlouvy…“. Oproti tomu se lze 
s vymezením tohoto pojmu setkat v jiných právních předpisech (viz podrobně 
dále). Tyto předpisy však pojem ceny obvyklé vymezují v různých 
významech. To pak pochopitelně může přinášet nejrůznější problémy. 

2.2 Rozdílné významy pojmu cena obvyklá v zákonu o cenách 
a v zákonu o oceňování majetku 

Pojem cena obvyklá, vymezuje ve dvou možných významech zákon o cenách 
(Zákon č. 526/1990 Sb.), dále jen ZOC, a zákon o oceňování majetku (Zákon 
č. 151/1997 Sb.), dále jen ZOM. Na tyto rozdíly reaguje Komentář 
ministerstva financí ČR (MFČR, 2014), dále jen komentář ministerstva, 
ve kterém se mj. uvádí, že: „Úvodní část definice v zákoně o cenách se od 
znění definice v zákoně o oceňování majetku neliší zásadně věcně, ale pouze 
formulačně. Věcně je však definice ceny obvyklé v zákoně o cenách odlišná 
dodatkem, dle kterého pokud nelze zjistit cenu obvyklou statistickým 
vyhodnocením skutečně realizovaných cen na trhu, tak pro účinky 
hospodářské soutěže si zákon o cenách pomáhá kalkulačním propočtem.“. 
S tímto názorem se nelze ztotožnit, protože z pohledu teorie oceňování 
používá ZOC pojem ceny obvyklé v jiném významu než ZOM. Odlišnost není 
jen formulační, ale i věcná a nutně se tak liší i způsob jejího určení. Tato 
situace je podrobně analyzována v dalším v textu formou srovnávací analýzy 
založené na systémovém přístupu. 
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2.3 Vymezení pojmu cena obvyklá v zákonu o cenách 
ZOC v § 1 rozděluje ceny na ceny sjednané a určené: 

 cena sjednaná (§ 1, odst. 2a ZOC) – peněžitá částka: „sjednaná 
při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13“, (rozumí se § 2 až 13 ZOC), 

 cena určená – peněžitá částka (§ 1, odst. 2b): „určená podle zvláštního 
předpisu k jiným účelům než k prodeji.“. 

Návazně ZOC upravuje způsob sjednávání cen sjednaných a jejich případnou 
regulaci. Způsob stanovení cen určených je upraven v ZOM. 

Pro potřeby posuzování, zda při sjednávání cen prodávající či kupující 
nezneužívá svého výhodnějšího hospodářského postavení k získání 
nepřiměřeného majetkového prospěchu, ZOC od roku 2009 vymezuje v § 2, 
odst. 6 pojem ceny obvyklé takto: 

§ 2 

(6) Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo 
z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně 
sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem 
ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není 
ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže… 

2.4 Vymezení pojmu cena obvyklá v zákonu o oceňování majetku 
ZOM, návazně na ZOC, přiřazuje pojmu cena určená tyto významy: 

 Obvyklá cena (§ 2, odst. 1 ZOM): „…cena, která by byla dosažena 
při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo 
při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 
styku v tuzemsku ke dni ocenění… Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu 
věci a určí se porovnáním.“ 

 Mimořádná cena (§ 2, odst. 2 ZOM): „…cena, do jejíž výše se promítly 
mimořádné okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího 
nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.“ 

 Zjištěná cena (§ 2, odst. 3 ZOM): „Cena určená podle tohoto zákona 
jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena…“, tedy podle ust. § 2, 
odst. 5 ZOM peněžitá částka, která je určená jiným způsobem 
oceňování tj. způsobem a) nákladovým, b) výnosovým, 
c) porovnávacím, či oceněním podle hodnoty d) jmenovité, e) účetní, 
f) kurzové nebo g) sjednanou cenou. 
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2.5 Vymezení rozdílu ve významu pojmu cena obvyklá podle ZOC 
a ZOM 

Z porovnání výše je zřejmé, že pojem ceny obvyklé je v ZOC a v ZOM použit 
ve dvou zcela rozdílných významech. 

 V ZOC pojem cena obvyklá charakterizuje projevy trhu v podobě cen, 
které jsou sjednávány mezi nezávislými účastníky trhu („…cena… 
volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě… 
nezávislí na daném trhu…“). Ve vymezení není jasně stanoveno, 
v jakém významu se používá výraz obvyklá. Tento lze chápat 
jak ve významu obvyklosti podmínek při sjednávání ceny, kdy kupující 
a prodávající jsou na sobě nezávislí na daném trhu, tak i z hlediska 
obvyklosti (četnosti) výskytu určité výše ceny. 

 V ZOM pojem cena obvyklá vyjadřuje směnnou hodnotu posuzované 
věci („…cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 
obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 
služby…Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci…“). Výraz obvyklá 
se zde jednoznačně vztahuje k obvyklosti obchodního styku 
(„…v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění…“). 

Tím, že zjištění cen obvyklých podle ZOC a určení ceny obvyklé podle ZOM 
představuje dva různé typy problémů, z pohledu znalce (odhadce majetku) 
se stejný pojem používá ve dvou různých významech. V případě podle ZOC 
je třeba posoudit, zda určitá cena, která byla sjednána mezi propojenými 
subjekty, odpovídá úrovni cen sjednávaných mezi nezávislými subjekty trhu. 
V  případě podle ZOM je třeba stanovit směnnou hodnotu věci za situace, kdy 
její cenu neznáme. 

2.6 Charakteristika problému podle zákona o cenách a přístup 
k jeho řešení 

Problém podle ZOC lze vymezit takto: 

 Pro posuzované zboží je známa cena, která byla sjednána mezi 
propojenými subjekty. 

 Pro shodné (nebo téměř shodné) zboží jsou známé ceny, které lze 
považovat za obvyklé, protože byly na daném trhu sjednány mezi 
nezávislými subjekty (příp. lze tyto zjistit). 

 Cenu sjednanou mezi provázanými subjekty je třeba porovnat s cenami 
obvyklými, sjednávanými mezi nezávislými subjekty trhu. 
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Jedná-li se o transparentní trh, řešení problému není složité. Tím, že vlastnosti 
posuzovaného a srovnatelného zboží jsou v podstatě identické, stačí přímo 
porovnat cenu sjednanou mezi propojenými subjekty s cenami obvyklými, 
tzn. na základě analýzy obvyklých cen stanovit interval přípustných hodnot 
a posoudit, zda cena sjednaná mezi propojenými subjekty leží v určeném 
intervalu. 

Charakteristika problému podle zákona o oceňování majetku a přístup k jeho 
řešení 

Problém podle ZOM je podstatně odlišný a lze jej vymezit takto: 

 Cena posuzované věci, ani její hodnota, není známá. 

 Jsou známé ceny sjednané při směně věcí srovnatelných (příp. lze tyto 
zjistit). 

 Posuzovaná věc a srovnatelné věcí se zpravidla liší svým provedením, 
stavem i stavem svého okolí. 

 Hodnotu posuzované věci je nutno určit a vyjádřit ji její cenou 
obvyklou, tedy peněžitou částkou, která odpovídá její směnné hodnotě. 

Řešení tohoto druhého typu problému je složitější. Při jeho řešení totiž nelze 
běžně vycházet jen z cenového porovnání, tak jako při řešení problému podle 
ZOC. Je nutné predikovat chování soustavy trh a určit peněžitou částku, 
kterou by bylo možné dosáhnout při směně věci za obvyklých podmínek. 
V této souvislosti je vhodné, zamyslet se nad vlastnostmi soustavy trh. 

Trhy jsou soustavy reálné, protože prvky soustavy (prodávající a kupující) 
a většinou i vazby mezi nimi (distribuční a informační sítě zajišťující směnu) 
mají hmotnou (materiální) povahu. Jedná se o soustavy ekonomické, protože 
na nich probíhají ekonomické procesy. Jejich cílovým chováním je směna. 
Aktivace soustavy vždy spočívá ve zveřejnění nabídky nebo poptávky, tedy 
v cílevědomém jednání určitého subjektu, který je současně i jedním z prvků 
soustavy. Procesy jsou založeny na subjektivním rozhodování účastníků trhu 
a mají různorodou podobu. Zahrnují seznámení kupujících s entitou, různou 
formu jednání o ceně, až po uzavření kupní smlouvy. Projevem probíhajících 
procesů je směna, tedy zpravidla hmotný a peněžní tok mezi konkrétním 
prodávajícím a kupujícím. Dosažené ceny, za předpokladu, že byly 
zveřejněny, představují informaci pro další účastníky trhu nebo i ty, kteří 
se rozhodují na trh vstoupit. 
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Vlastnosti soustavy trh jsou však značně nepříznivé. Tím, že trhy mají mnoho 
prvků a vazeb se spletitými cestami soustavou, jedná se o soustavy špatně 
průhledné až neprůhledné. Tím, že všechny prvky a vazby nejsou nikdy 
známé, lze je považovat za soustavy jen částečně strukturované. Každý trh je 
též významně provázán na své okolí a všechny jeho charakteristiky jsou 
závislé na čase. Jedná se tak o soustavy otevřené a dynamické. Značně 
problematická je i skutečnost, že prvky soustavy jsou živí lidé. Rozhodování 
lidí je špatně popsatelné, a proto všechny problémy řešené na soustavě jsou 
špatně determinované. Současně se tak jedná o soustavy živé a z hlediska 
určitosti řešených problémů se jedná o soustavy měkké. Parametry prvků 
a vazeb lze proto jen obtížně kvantifikovat, takže i chování těchto soustav 
není jednoznačně dáno počátečními podmínkami a lze je určit jen s určitou 
pravděpodobností. Při mimořádných situacích může být chování soustavy 
i zcela nepředvídatelné. Podle charakteru kvantifikátorů se proto jedná 
o soustavy stochastické, někdy i chaotické. 

Stručně shrnuto, z hlediska možností modelování, mají trhy ty nejhorší 
vlastnosti, jaké si lze vůbec představit a nelze proto dost dobře vytvořit 
matematický model soustavy, který by umožnil předvídat její chování 
a určovat dosažitelné ceny pro konkrétní transakce. 

Při praktickém řešení oceňovacích problémů se proto vychází z cenových 
informací, které slouží též k rozhodování účastníků trhu. Nutným 
předpokladem pro stanovení směnné hodnoty věci je existence 
transparentního trhu, který musí umožňovat zjišťovat cenové informace 
v podobě sjednávaných cen, případně alespoň cen nabízených a poptávaných. 

Při stanovení směnné hodnoty majetku však nelze předvídat všechny situace 
na trhu a proto se zohledňuje jen určitý způsob chování účastníků trhu. 

Při prognózování se předpokládá, že by se jednalo o směnu v rámci 
obvyklého obchodního styku. Transakce by probíhala na základě 
dobrovolnosti, subjekty trhu by jednaly racionálně, měly by potřebné znalosti 
trhu, byly by schopny posoudit užitečnost konkrétní věci ve vztahu 
k užitečnosti substitutů věci (viz IVSC, 2013)34. Dále se v podmínkách ČR 
výslovně vylučují situace, při kterých může vědomě dojít ke sjednání ceny, 
která neodpovídá směnné hodnotě věci. Tyto jsou přímo uvedeny 

34 IVSC, 2013, str. 8: „Tržní hodnota je odhadovaná částka, za kterou by měl být k datu 
ocenění majetek směněn mezi dobrovolně zainteresovaným kupujícím a prodávajícím, 
při transakcích prováděných za obvyklých podmínek, po řádném provedení marketingu a tam, 
kde všechny strany jednají informovaně, obezřetně a bez donucení.“ (překlad autora). 
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ve vymezení ceny obvyklé podle ZOM (viz § 2, odst. 1 ZOM). Jedná 
se např. o koupi či prodej ve stavu tísně, mezi osobami, které jsou propojeny 
majetkovými, rodinnými nebo jinými osobními vztahy. 

Nejsou-li tyto předpoklady splněny, může se sjednaná cena i velmi podstatně 
lišit od určené směnné hodnoty. Je to dáno především tím, že do výše 
sjednané ceny, se kromě užitečnosti věci, může promítnout i řada dalších 
faktorů. Těmi jsou zejména zvláštní motivace, racionalita chování 
konkrétních účastníků trhu, jejich osobní preference, neopodstatněná 
očekávání, schopnost rozlišit a porovnat užitné vlastnosti kupované věci 
a substitutů této věci. 

Stanovení směnné hodnoty věci je proto vždy založeno na porovnání. 
Ve vztahu k posuzované věci se však nejedná o porovnání cenové, protože 
cena posuzované věci není známá. Naopak se využívá porovnání 
parametrické nebo cenové a parametrické. 

Při parametrickém porovnání se na základě vhodně zvolených parametrů 
porovnává užitná hodnota oceňované věci s užitnými hodnotami věcí 
porovnatelných, pro které jsou známé i jejich sjednané ceny. Z porovnání 
se pak dovozuje výše směnné hodnoty, resp. podle ZOM obvyklá cena věci. 

Při cenovém a parametrickém porovnání se porovnává výše sjednaných cen 
s užitnými hodnotami těchto věcí. Ze vzájemného poměru se pak dovozují 
různé ukazatele stavu trhu (koeficienty prodejnosti, tržní míry kapitalizace, 
ukazatele pro výnosy, náklady atd.). Směnná hodnota majetku se pak určí 
z vyjádření užitné hodnoty oceňovaného majetku upravené pomocí vhodně 
zvolených ukazatelů trhu. 

3 ROZLIŠOVÁNÍ POJMŮ CENA A HODNOTA 
S ohledem na výše uvedené je při parametrickém a při cenovém 
a parametrickém porovnávání vhodné obsahově i pojmově rozlišovat mezi 
skutečnými projevy trhu v podobě nabízených, poptávaných a sjednaných cen 
a mezi výsledky oceňování (stanovení hodnoty). Toto rozlišení přispívá 
ke srozumitelnosti výsledků oceňování a jejich správnému využívání. 

Mezinárodní oceňovací standardy IVS (IVSC, 2013, str. 13) proto doporučují 
používat pojem cena (Price) jen pro reálné projevy trhu v podobě nabízených, 
poptávaných a sjednaných cen. Pro výsledky oceňování pak používat pojem 
hodnota (Value).  
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Při stanovení směnné (tržní) hodnoty se tímto způsobem vhodně vyjadřuje 
skutečnost, že výsledek ocenění není přímým odhadem sjednané ceny, 
ale „jen“ odhadem peněžité částky, která by byla při daném stavu trhu 
dosažitelná při směně, za předpokladu obvyklého chování účastníků směny. 
Nezjišťuje se cena, ale v penězích se určuje směnná (tržní) hodnota. 

Je nepochybné, že akceptace takové zásady v právních a především cenových 
předpisech ČR by rovněž přispěla k ujasnění. 

Pojem hodnota patří k základním pojmům, je proto obtížné ho vymezit. 
Vyjdeme-li z významu pojmu hodnotit, pak v systémovém pojetí, které 
odpovídá potřebě dalšího textu, lze pojem hodnota chápat jako charakteristiku 
entity, která vyjadřuje její význam pro nějakou jinou entitu. Příklady možných 
významů pojmů použitých v tomto vymezení jsou uvedeny v tab. 1 v části 
hodnota entity v obecném významu. 

Tab. 1 – Schematické znázornění významu pojmu hodnota 

Hodnota entity v obecném významu: 

charakteristika, která 
vyjadřuje význam entity pro nějakou jinou entitu 

  (též 
užitečnost, 
důležitost, 
přínos, 
potřebnost…) 

(věci, 
člověka, 
události, 
lidského činu, 
postoje, 
rozhodnutí…) 

(vlastníka, 
toho, kdo provádí 
hodnocení, 
rodinu, 
firmu (instituci), 
společnost, 
přírodu, 
stát,  
Zemi…). 

Hodnota objektu z pohledu OZ: 
charakteristika 
věci v právním 
smyslu,  

která 
vyjadřuje 

zejména 
užitečnost 

věci pro vlastníka (příp. jiný 
subjekt s právem k věci). 

Hodnota objektu z pohledu teorie oceňování 
veličina, která 

v penězích, 
vyjadřuje 

užitečnost objektu 
(předmětu 
ocenění) 

pro subjekt, který je, na 
základě svého práva 
k objektu, oprávněn 
s objektem nakládat 
(působit na něj) a to při 
vymezeném způsobu 
nakládání s objektem. 

Zdroj: autor 

Lze dovozovat, že v § 492 OZ je pojem hodnota použit v jeho obecném 
významu, protože označuje základní charakteristiku věci v právním smyslu, 
spočívající v tom, že  věc má hodnotu, má určitý význam (užitečnost) 
pro jinou entitu, zpravidla pro vlastníka, příp. jiný subjekt s právem k věci 
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(porovnej v tab. 1 části hodnota entity v obecném významu a hodnota objektu 
z pohledu OZ). 

V mezinárodních standardech je pak pojem hodnota používán v užším 
významu, než v OZ. Při oceňování má pojem hodnota význam již veličiny, 
která tuto charakteristiku věci kvantifikuje pomocí měrných jednotek, kterými 
jsou peníze (porovnej v tab. 1 část hodnota objektu z pohledu OZ a hodnota 
objektu z pohledu teorie oceňování). Charakteristika entity, spočívající v tom, 
že entita má určitou hodnotu, je při ocenění, pomocí parametru (užitku 
oprávněného subjektu), vyjádřena v měrných jednotkách (v penězích). 
Oprávněným subjektem se zde nerozumí konkrétní kupující či prodávající, 
ale subjekt s vymezeným rozsahem práv k objektu, z něhož vyplývají jeho 
možnosti v působení na objekt i možnosti přisvojovat si užitek z tohoto 
objektu. Nejčastěji se užitek z věci posuzuje z pohledu vlastníka. Podle 
okolností však může být posuzován i z pohledu jiných osob, např. nájemníka 
nebo oprávněného z věcného břemene. Při stanovení směnné hodnoty se též 
předpokládá, že tento subjekt by na trh vstupoval dobrovolně, byl by znalý 
trhu a uměl by rozlišit hodnotu posuzovaného majetku od hodnoty jeho 
substitutů atd. 

Stručně lze shrnout, že OZ pojmy cena a hodnota používá v obecnějším 
významu než Mezinárodní oceňovací standardy IVS (IVSC, 2013, str. 13). 

 Podle standardů IVS: 

 cena – reálný projev trhu v podobě nabízené, poptávané nebo sjednané 
ceny; 

 hodnota – veličina, která v penězích charakterizuje užitečnost věci, jako 
výsledek ocenění resp. lépe stanovení hodnoty. 

Podle OZ: 

 cena – peněžní vyjádření hodnoty ocenitelné věci; 

 hodnota – charakteristika (vlastnost) věci vyjadřující především její 
užitečnost. 

4 NĚKOLIK POZNÁMEK KE KOMENTÁŘI 
K URČOVÁNÍ OBVYKLÉ CENY 

V komentáři ministerstva v části druhy cen, str. 3, 4 se k obvyklé ceně podle 
ZOC i ZOM uvádí, že se jedná o: „Statistické vyhodnocení již realizovaných 
prodejů (historických cen).“ Dále pak k vymezení tržní hodnoty se uvádí, 
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že tento pojem: „Je často zaměňován za obvyklou cenu. Rozdíl oproti obvyklé 
ceně je v odhadu realizovatelné ceny na trhu za nabízený majetek (odhad 
do budoucnosti). Tržní hodnotu lze spočítat na rozdíl od obvyklé ceny 
vyhodnocením věcné hodnoty (nákladové ocenění), výnosové hodnoty a ceny 
určené porovnáním s cenami obdobných věcí (nemovitostí).“ 

Lze souhlasit s tím, že pojem tržní hodnota nelze zaměňovat za pojem 
obvyklá cena podle ZOC. V ZOC tento pojem označuje projevy trhu, zatímco 
pojem tržní hodnota vyjadřuje výsledek oceňování. Odhlédneme-li však 
od některých rozdílů ve vymezení obvyklé ceny podle ZOM a tržní hodnoty 
podle mezinárodních oceňovacích standardů, výsledkem posouzení je v obou 
případech směnná hodnota, vyjadřující kvalifikovaný názor znalce na výši 
peněžité částky, která by byla v daném místě a čase dosažitelná při směně 
daného majetku za předpokladu, že by se jednalo o směnu v rámci obvyklého 
obchodního styku (mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jednají dobrovolně, 
racionálně, jsou znalí trhu, atd.) a výše sjednané ceny by nebyla ovlivněna 
mimořádnými okolnostmi, které by také mohly vést k sjednání ceny, která 
by neodpovídala běžné výši směnné hodnoty majetku (např. stav tísně 
prodávajícího či kupujícího, prodej mezi osobami propojenými osobními nebo 
ekonomickými vztahy). 

V Komentáři ministerstva se v postupu k určení obvyklé ceny preferuje určení 
jednotkových cen na základě přímého parametrického porovnávání a jejich 
následné zpracování metodami statistické analýzy. Preference jedné 
z možných metod ocenění, tak jak je popsáno v komentáři, je omezující a plně 
neodpovídá oceňovací praxi. 

Přímé parametrické porovnání je vhodné jen pro takové typy věcí, u kterých 
nejsou příliš významné rozdíly v užitných hodnotách posuzované věci a věcí 
porovnatelných anebo lze tyto rozdíly dobře kvantifikovat. Využívání metod 
matematické statistiky je pak vhodné jen pro takové věci, pro které lze na trhu 
zjistit statisticky významný počet prodejů porovnatelných věcí s ne příliš 
odlišnými vlastnostmi. 

U věcí, které se významně liší svým provedením a stavem a je u nich 
podstatný i stav okolí, je nutno využívat též dalších vhodných a obecně 
akceptovaných metod. 
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5 NÁVRH OPATŘENÍ 
Podle názoru autora je i při oceňování podle cenových předpisů účelné 
důsledně rozlišovat mezi projevy trhu a výsledky ocenění (stanovení 
hodnoty). Tato zásada je v souladu s mezinárodními zvyklostmi a přispívá 
ke srozumitelnosti výsledků oceňování. Naopak není vhodné v cenových 
předpisech používat pojem cena obvyklá ve dvou rozdílných významech 
a  je nutno mezi nimi rozlišovat. Není vhodné činit rozdíly mezi cenou 
obvyklou podle ZOM a tržní hodnotou a stanovení směnné hodnoty podle 
ZOM omezovat jen na určité přístupy. Za situace, kdy se v cenových 
předpisech ČR nerozlišují pojmy cena a hodnota podle mezinárodních 
zvyklostí při oceňování, jeví se jako nevhodné používat pojem tržní cena, 
který je identický s pojmem sjednaná cena podle ZOC. 

Pro praktické provádění ocenění si autor dovoluje doporučit naznačené 
členění typů cen a typů hodnot, s případným upřesněním ve vztahu k pojmům 
používaným v cenových předpisech. 

Typy cen 

 Podle stavu transakce na trhu rozlišovat ceny nabízené (stanoví 
prodávající), poptávané (stanoví kupující) a sjednané (cena, při které 
došlo ke shodě mezi prodávajícím a kupujícím). 

 Podle časového okamžiku, ve vztahu k datu ocenění, rozlišovat ceny 
historické (ceny, které byly nabízeny, poptávány nebo zaplaceny 
před datem ocenění), současné (ceny nabízené, poptávané 
nebo zaplacené k datu ocenění) a prognózované (ceny prognózované 
s ohledem na předpokládané změny cenové úrovně na trhu). 

 Podle způsobu zveřejnění rozlišovat ceny zveřejněné (veřejně známé 
a zjistitelné) a tajné (ceny udržované v tajnosti). 

 Podle volnosti pro sjednávání cen rozlišovat ceny volné (státem nejsou 
stanovena omezení pro sjednávání výše ceny) a regulované (státem 
je regulován způsob stanovení ceny na trhu). 

 Podle specifických podmínek při sjednávání ceny rozlišit např. cenu 
dražební (cena dosažená v dražbě), cenu zvláštní obliby (cena, do jejíž 
výše se promítl zvláštní vztah prodávajícího nebo kupujícího k danému 
majetku), cenu uzavřenou v tísni (cena, do jejíž výše se promítly stav 
tísně prodávajícího nebo kupujícího) apod. 
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Typy hodnot 

 Podle metody určení rozlišovat zejména hodnotu časovou, též věcnou 
(hodnota stanovená nákladovým způsobem), výnosovou (hodnota 
stanovená výnosovým způsobem), porovnávací (hodnota stanovená 
porovnávacím způsobem). 

 Podle subjektu z jehož pohledu se ocenění provádí rozlišovat hodnoty 
stanovené z pohledu vlastníka resp. potenciálního vlastníka, tedy 
kupujícího (zpravidla se jedná o tržně orientované typy hodnot), 
z pohledu kupujícího se zvláštním zájmem (např. hodnota sloučení), 
investora (investiční hodnota), zástavního věřitele (zástavní hodnota), 
z pohledu státu (administrativní hodnota) apod. 

 Podle vstupních údajů pro stanovení hodnoty rozlišovat hodnoty 
založené na analýze trhu (směnná hodnota majetku) a hodnoty, které 
nejsou založeny na analýze trhu (různé typy užitných hodnot – hodnota 
fungujícího podniku, investiční hodnota, administrativní hodnota apod.). 

Naznačená struktura pojmů podle názoru autora odpovídá oceňovací praxi 
a je v souladu se zahraničními zvyklostmi. Nejedná se o uzavřenou soustavu 
pojmů. Na základě odborné diskuse, rozvoje metod a potřeb praxe ji lze dále 
rozvíjet. Hlavním cílem je naznačit vhodná kritéria, podle kterých lze pojmy 
cena a hodnota členit a dle potřeby kombinovat při upřesnění významu veličin 
použitých při oceňování. 

6 ZÁVĚR 
Z hlediska rozvoje oceňovacích metod je problematika pojmové ujasněnosti 
vysoce aktuální. Podle názoru autora je účelné i při oceňování podle cenových 
předpisů věcně i pojmově rozlišovat mezi výsledky ocenění a reálnými 
projevy trhu, neboť tato zásada je v souladu s mezinárodními zvyklostmi, 
přispívá k lepší srozumitelnosti postupů použitých při oceňování, umožňuje 
snadnější pochopení výsledků oceňování a tím i jejich správné využívání. 
V řízeních před orgány veřejné moci též přispívá k právní jistotě 
při rozhodování prováděných těmito orgány. Cílem tohoto článku 
tak je vyvolat diskusi k dané problematice s cílem odstranit rozpory, 
které vycházejí z odlišného chápání pojmů cena a hodnota v podmínkách 
ČR a v zahraničí. 
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