
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF INFORMATICS

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZATELŮ FINANČNÍHO
ÚŘADU BRNO IV POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD

ANALYSIS OF SELECTED INDICATORS OF THE REVENUE OFFICE BRNO IV USING TIME
SERIES

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE LUCIE ŠIMONOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. RNDr. JIŘÍ KROPÁČ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2012



 
 

Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2011/2012 
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky 

 
 
 
 

ZADÁNÍ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 

  Šimonová Lucie   
 

Manažerská informatika (6209R021) 
 

 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a 
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských 
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: 
 

Analýza vybraných ukazatelů Finančního úřadu Brno IV pomocí časových řad 
 

v anglickém jazyce: 
 

Analysis of Selected Indicators of the Revenue Office Brno IV Using Time Series 
 
 

Pokyny pro vypracování: 
 

Úvod 
Vymezení problému a cíle práce 
Teoretická východiska práce 
Analýza problému a současné situace 
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Závěr 
Seznam použité literatury 
Přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této 

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení 

technického v Brně.



 
 

Seznam odborné literatury: 

CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha : SNTL, 1986. 
HINDLS, R, aj. Statistika pro ekonomy. 6. vyd. Praha : Professional Publishing, 2006. 415 s. 
ISBN 80-86419-99-1. 
KOZÁK, J. aj. Úvod do analýzy ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha : VŠE, 1994. 208 s. 
ISBN 80-7079-760-6. 
KROPÁČ, J. Statistika B. 2. vyd. Brno : FP VUT, 2009. 151 s. ISBN 978-80-214-3295-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. 
 
 
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2011/2012. 
 
 
 
 

L.S. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Kříž, Ph.D. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA 
Ředitel ústavu  Děkan fakulty 

 
 
 

V Brně, dne 03.05.2012



 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů Finančního úřadu Brno IV 

pomocí časových řad. V první části práce jsou vysvětlena teoretická východiska týkající 

se časových řad a regresní analýzy. Druhá část práce je zaměřena na analýzu 

konkrétních ukazatelů zmíněného finančního úřadu s využitím teoretických znalostí. 

Pokud je to možné, jsou data vyrovnána regresní funkcí a je určena jejich prognóza 

do budoucnosti. 

Abstract 

This Bachelor thesis deals with analysis of selected indicators of the Revenue office 

Brno IV using time series. In first part of this thesis are described theoretical starting 

points regarding time series and regression analysis. Second part of this thesis is 

focused on analysis specific indicator mentioned revenue office with use of theoretical 

knowledge. If it is possible, data are aligned by regression function and their prognosis 

to the future is determined. 
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Úvod 

 Ve výrobních podnicích, státní sféře, či jiných organizacích je velmi vhodné 

a užitečné, strukturovaně shromažďovat informace za určité časové úseky. Časovou 

řadu tvoří posloupnost hodnot daného ukazatele, uspořádaného v čase ve směru 

od minulosti do přítomnosti. Data, která jsou takto uspořádána, jsou přehledná a lze nad 

nimi provádět další operace. Nalezení výkyvů, jejich vysvětlení, určení trendu a odhad 

budoucí hodnoty ukazatele, jsou ty nejdůležitější z nich. 

 Právě těmito úkony se moje bakalářská práce zabývá. V první části práce jsou 

uvedena teoretická východiska týkající se regresní analýzy a časových řad získaná 

studiem odborné literatury. Popsány jsou jednotlivé regresní funkce, pomocí kterých 

mohou být data vyrovnána, dále typy časových řad a základní charakteristiky časových 

řad. Uveden je též postup dekompozice časových řad. Veškerý popis doplňují příslušné 

vzorce potřebné pro samotné výpočty. 

 Druhá část práce je zaměřena především na praktické využití teoretických 

poznatků. Nejdříve jsou uvedeny základní informace a popis Finančního úřadu Brno IV 

a následně jsou analyzovány jeho vybrané ukazatele. Vstupní data byla získána 

na základě spolupráce s pracovníky Finančního úřadu Brno IV a pracovníky Finančního 

ředitelství v Brně. U každého ukazatele je uvedeno jeho subjektivní zhodnocení 

a vysvětlení případných výkyvů. Analýza obsahuje též grafické znázornění časových 

řad. Pokud je možné data vyrovnat vhodnou regresní funkcí, jsou graficky znázorněna 

také vyrovnaná data a následně je určena prognóza pro rok 2012. 
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Cíl práce 

 Hlavním cílem této práce je analyzovat vybrané ukazatele Finančního úřadu Brno 

IV pomocí statistických metod a na základě provedených analýz poskytnout detailnější 

pohled na jednotlivé ukazatele. Pozornost bude věnována především využívání 

elektronických podání, elektronických daňových přiznání a také počtu evidovaných 

daňových subjektů určitých daní v souvislosti s hodnotou inkasa příslušné daně. Úlohou 

analýzy je zobrazit vývoj vybraných ukazatelů za posledních šest let, popsat 

jej a následně se pokusit predikovat jejich budoucí vývoj, pokud je to možné. 
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1 Teoretická východiska práce 

 V této kapitole jsou vysvětlena teoretická východiska, která slouží jako podklad 

pro zpracování praktické části bakalářské práce. Nejdříve je popsána regresní analýza, 

přičemž podrobněji jsou popsány jednotlivé regresní funkce - regresní přímka, 

modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova křivka. Následně 

jsou uvedeny informace, týkající se časových řad a jejich charakteristik. V závěru 

této kapitoly je popsána dekompozice časových řad. 

1.1 Regresní analýza 

 V oddílu Regresní analýza jsou vzorce a teoretické poznatky čerpány z literatury 

Statistika B, Kropáč, 2009 a Statistika pro ekonomy, Hindls, Hronová, Seger, Fisher, 

2007. 

 Regresní analýza se zabývá zkoumáním závislostí mezi nezávisle proměnnou x, 

a závisle proměnnou y. Může se jednat například o zkoumání denních tržeb určitého 

obchodu, či zkoumání jaká je závislost mezi počtem cestujících v osobním automobilu 

a jeho spotřebou. 

 Úlohou regresní analýzy je vystihnout dané závislosti pomocí matematické 

funkce, která jejich průběh vystihne co nejlépe. Tuto funkci nazýváme regresní funkce. 

 Volba vhodné regresní funkce je velmi důležitým krokem. V následujících 

oddílech jsou popsány některé její typy. 

Regresní přímka 

 Nejčastěji používaným a nejjednodušším typem regresní funkce je regresní 

přímka, která je dána předpisem: 

 

 Odhady koeficientů ��, �� pro zadané dvojice (xi, yi) se značí b1, b2 a vypočítají 

se pomocí vzorců 

 

 

�� = ∑ �� 	
� − 	�	� 	
�����∑ ������� − 	�	� � ,																					�� =	
� −	���̅																											�1.2� 
 

���� = 	�� +	���.																																																			�1.1� 
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přičemž �̅, respektive 
�, jsou výběrové průměry, které jsou dány těmito předpisy: 

 

Speciální nelinearizovatelné funkce 

 Nyní budou popsány tři speciální nelinearizovatelné funkce, které se velmi často 

používají v časových řadách, jenž popisují ekonomické děje. Každá z níže uvedených 

funkcí má specifické vlastnosti, na základě kterých se rozhoduje o vhodnosti jejího 

použití. U všech vzorců speciálních nelinearizovatelných funkcí se předpokládá, že je 

koeficient �� kladný. Vyjde-li koeficient �� záporný, je nutné použít pro další výpočty 

jeho absolutní hodnotu. 

Modifikovaný exponenciální trend 

 Jestliže je regresní funkce ohraničená zdola, resp. shora, je vhodné použít 

pro vyrovnání dat modifikovaný exponenciální trend, který je dán následujícím 

předpisem: 

 

 Ohraničení zdola či shora znamená, že hodnoty ukazatele neklesají pod určitou 

hranici, či nepřesahují určitou hranici. 

 Odhady koeficientů ��, ��, ��, které značíme ��, ��, ��, vypočítáme pomocí 

vzorců 

 

 

 

 

�� =	 1�	��� −	������ 	1 −	��
 !

1 −	��! ",																																				�1.7� 

�� = ��� −	��� ��! − 	1���� 	��� ! − 	1�� ,																																				�1.6� 

�� = %�� −	��	�� −	��&
�/ ! ,																																															�1.5� 

���� = 	�� +	��	���.																																																		�1.4� 

�̅ = 	 1�	*��
�
���

,										
� = 	 1�	*
�.
�
���

																																											�1.3� 
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přičemž výrazy ��, �� a �� jsou součty, jenž se určí následovně: 

 

Výše uvedené vzorce (1.5) až (1.8) platí za následujících předpokladů: 

• Zadaný počet n dvojic hodnot (�� , 
��, pro i = 1, 2, ... , n, je dělitelný třemi, 

tj. n = 3m, kde m je přirozené číslo. To znamená, že je možné data rozdělit do tří 

skupin, přičemž každá skupina má stejný počet m prvků. Jestliže data tento 

požadavek nesplňují, vynechá se příslušný počet počátečních, nebo koncových 

hodnot. 

• Hodnoty �� jsou zadány v krocích, které mají konstantní délku h > 0. 

Logistický trend 

 Druhou speciální nelinearizovatelnou funkcí je logistický trend. Využívá 

se v případech, kdy se od určitého bodu změní průběh křivky z polohy nad tečnou, 

na polohu pod tečnou, či naopak. Místo, v němž dojde k popsané změně, se nazývá 

inflexní bod. Křivky mají podobu písmene S a jsou symetrické kolem inflexního bodu. 

S-křivky popisují výrobu, resp. prodej předmětu dlouhodobé spotřeby. Logistický trend 

je shora i zdola ohraničen a je dán následujícím předpisem: 

 

 Regresní koeficienty ��, ��, a �� logistického trendu, se určí pomocí vzorců (1.5) 

až (1.8), avšak do sum ��, ��,	a �� se místo hodnot 
� dosadí jejich převrácené hodnoty 

1/
�. 
Gompertzova křivka 

 Třetí funkce, která se používá pro vystižení trendu v časové řadě a patří mezi 

speciální nelinearizovatelné funkce, se nazývá Gompertzova křivka. Její obecný předpis 

uvádí vzorec (1.10). Stejně jako logistický trend, patří mezi tzv. S-křivky, 

avšak Gompertzova křivka je nesymetrická kolem inflexního bodu, přičemž většina 

jejích hodnot leží až za ním. 

���� = 	 1�� +	��	��� .																																																�1.9� 

�� 	= *
�,										
 
���

�� = * 
�,							
� 
�� -�

	�� = * 
�.
� 

��� -�
																		�1.8� 
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 Regresní koeficienty ��, ��, a �� Gompertzovy křivky se určí též pomocí vzorců 

(1.5) až (1.8), avšak do sum ��, ��,	a �� se místo hodnot 
� dosadí jejich přirozené 

logaritmy ln
�. 
Volba regresní funkce 

 Velmi důležitým úkolem regresní analýzy je volba vhodné regresní funkce, tedy 

posouzení, zda je daná funkce pro vyrovnání vstupních dat vhodná. Při prvotní fázi 

vybírání vhodné regresní funkce, může být velmi nápomocné grafické znázornění 

průběhu zkoumaných dat, na kterém je vidět, zda mají data nějaký rozeznatelný trend, 

či nikoliv. Důležité je mít také určité vědomosti z oblasti, které se data týkají. 

Tyto vědomosti nám mohou pomoci odhadnout budoucí vývoj ukazatele. 

Při posuzování vhodnosti zvolené regresní funkce je možné využít indexu determinace, 

jehož znalost vede ke zjištění, jak „dobře“ zvolená regresní funkce vystihuje závislost 

mezi nezávisle proměnnou a závisle proměnnou. Čím více se hodnota indexu 

determinace blíží k jedné, tím více je zmíněná závislost silnější, tedy zvolená regresní 

funkce ji lépe vystihuje. Index determinace, který se značí /�, se vypočítá podle 

následujícího vzorce: 

 

1.2 Časové řady 

 Časovou řadu (někdy též chronologickou řadu) představují hodnoty daného 

ukazatele uspořádané z hlediska času od minulosti do přítomnosti. Hodnoty ukazatele 

se většinou zaznamenávají ve stejném časovém intervalu (může to být např. 1 měsíc, 

1 rok apod.). Pomocí časových řad můžeme charakterizovat změny ve vývoji ukazatele 

a na základě znalosti trendu se pokusit předpovědět jeho budoucí vývoj. S časovými 

řadami se setkáváme každý den, například když sledujeme vývoj kurzu zahraniční 

měny, nebo vývoj nezaměstnanosti v určitém kraji. 

/� = 	1 −	∑ �
� −	�̂������� 	∑ �
� −	
������� 	 .																																									�1.11� 

���� = 	 12�-	23	245 .																																												�1.10� 
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 V oddílu Časové řady jsou informace čerpány z literatury Statistika B, Kropáč, 

2009 a Aplikovaná statistika, Pavelka, Klímek, 2000. 

Typy časových řad 

 Podle časového hlediska dělíme časové řady na intervalové a okamžikové. 

Nyní bude popsáno, čím se od sebe liší. 

Intervalová časová řada 

 Intervalová časová řada je vytvořená z ukazatelů, které charakterizují kolik jevů, 

věcí, událostí, změn apod. vzniklo, či zaniklo v určitém časovém intervalu. Může 

se jednat například o časové řady, které zachycují počet zákazníků v obchodě, počet 

narozených dětí apod. 

Okamžiková časová řada 

 Okamžiková časová řada obsahuje ukazatele, které charakterizují stav věcí, 

událostí apod. v určitém časovém okamžiku. Tyto časové řady zachycují například stav 

obyvatelstva v České republice, počet obyvatel v daném kraji k určitému dni apod. 

 

 Podstatný rozdíl mezi intervalovou a okamžikovou časovou řadou je, že údaje 

intervalových časových řad je možné sčítat a vytvářet z nich součty za více období. 

Obdobné sčítání údajů okamžikových časových řad nemá příliš velký smysl, 

neboť výsledky není možné reálně interpretovat. 

 Pro zpracování intervalových časových řad je velmi důležité vědět, zda je délka 

časových intervalů, v nichž jsou údaje ukazatele měřeny, stejná či nikoliv. Jestliže je 

jejich délka různá, je nutné k tomuto faktu přihlédnout při výpočtu charakteristik. 

Charakteristiky časových řad 

Průměr intervalové řady 

 Průměr intervalové řady, značený 
�, se vypočítá pomocí vzorce (1.12), tedy jako 

aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. Hodnoty v časových 

intervalech 7�, kde i = 1, 2, ... , n, značíme 
�. 
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Průměr okamžikové řady 

 Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologický průměr, a taktéž 

se značí 
�. Pokud jsou vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamžiky 7�, 7�, . . . , 7�, 
v nichž jsou hodnoty dané časové řady zadány, stejně dlouhé, jedná se o nevážený 

chronologický průměr, který se vypočítá pomocí vzorce (1.13). Hodnoty v časových 

okamžicích 7�, kde i = 1, 2, ... , n, značíme 
�.  

 

První diference 

 Tato charakteristika, někdy též označovaná jako absolutní přírůstky, slouží 

k popisu vývoje časové řady. Značí se 8��
��  a vypočítá se jako rozdíl dvou po sobě 

jdoucích hodnot časové řady.  

 

 První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady. Popisují o kolik se 

změnila její hodnota v určitém okamžiku resp. období, oproti určitému okamžiku resp. 

období bezprostředně předcházejícímu. Jestliže první diference kolísají kolem určité 

hodnoty (konstanty), je možné konstatovat, že má sledovaná časová řada lineární trend 

a její vývoj je tudíž možné popsat pomocí přímky. 

Průměr prvních diferencí 

 Na základě znalosti prvních diferencí, může být určen průměr prvních diferencí, 

který se značí 8�
�	����������. Tato charakteristika vyjadřuje o kolik se průměrně změnila 

hodnota časové řady za jeden časový interval. Vypočítá se pomocí následujícího vzorce: 

 

8�
�	���������� = 	
� −	
�� − 1 .																																													�1.15� 

8��
� = 	
� − 
�9�,								: = 2, 3, . . . , �.� 																														�1.14� 


� = 	 1� − 	1	;
�2 +	*
� +
�9�
���


�2 <.																																								�1.13� 


� = 	 1�*
� .
�
���

																																																				�1.12� 
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Koeficient růstu 

 Koeficienty růstu podávají přehled o rychlosti růstu, příp. poklesu hodnot časové 

řady. Značí se =��
� a vypočítají se pomocí vzorce (1.16). 

 

 Koeficient růstu udává, kolikrát se zvýšila hodnota ukazatele časové řady 

v určitém období, či okamžiku, oproti danému období, či okamžiku, který mu 

bezprostředně předcházel. Pokud koeficienty růstu kolísají kolem určité hodnoty 

(konstanty), lze předpokládat, že trend ve vývoji časové řady je možné vystihnout 

exponenciální funkcí. 

Průměrný koeficient růstu 

 Na základě znalosti koeficientů růstu může být stanoven průměrný koeficient 

růstu, značený =�
�������, který se vypočítá jako geometrický průměr podle vzorce (1.17). 

Tato charakteristika vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový 

časový interval. 

 

 Jestliže se od hodnoty průměrného koeficientu růstu odečte číslo jedna a výsledek 

se vynásobí stem, pak získaná hodnota vyjadřuje průměrný koeficient růstu vyjádřený 

v procentech. Pokud je výsledná hodnota kladná, dochází k růstu ukazatele, jestliže je 

výsledná hodnota záporná, dochází k poklesu ukazatele. 

Dekompozice časových řad 

 Nyní bude popsán rozklad časové řady na její jednotlivé složky. Jedná-li se o tzv. 

aditivní dekompozici, lze hodnoty 
� časové řady vyjádřit pro čas 7�, i = 1, 2, ... , n, 

součtem 

 

 


� =	>� +	��	 +	?� +	1� ,																																													�1.18� 

=�
������� = @
�
�AB� .																																																	�1.17� 

=��
� = 	 
�
�9� 	,									: = 2, 3, . . . , �																																				�1.16� 
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přičemž Ti vyjadřuje hodnotu trendové složky, 

  Si vyjadřuje hodnotu sezónní složky, 

  Ci vyjadřuje hodnotu cyklické složky 

  a ei vyjadřuje hodnotu náhodné složky. 

 Dekompozici časové řady provádíme především kvůli skutečnosti, 

že v jednotlivých složkách časové řady se snáze zjišťují zákonitosti v jejím chování, 

než v původní nerozložené řadě. Některé časové řady nemusí obsahovat všechny výše 

zmíněné složky. 

Trend 

 Trend vyjadřuje dlouhodobou tendenci ve vývoji hodnot analyzovaného 

ukazatele. Může být rostoucí, klesající, či hodnoty ukazatele mohou kolísat kolem určité 

úrovně. V takovém případě mluvíme o časové řadě s konstantním trendem, jenž bývá 

též nazývána jako časová řada bez trendu. 

Sezónní složka 

 Sezónní složka popisuje pravidelně se opakující změny v časové řadě, které 

se odehrávají během jednoho kalendářního roku a každý rok se opakují. Existuje mnoho 

příčin sezónního kolísání. Jsou způsobeny především takovými činiteli, jako je střídání 

ročních období či lidskými zvyky, které spočívají v ekonomické aktivitě. Jedná 

se například o výplatu mezd, nákupy v maloobchodě v určitou dobu, nebo čerpání 

dovolené. Pro zkoumání sezónní složky je vhodné využívat především měsíčních nebo 

čtvrtletních měření. 

Cyklická složka 

 Popis této složky bývá velmi rozporuplný. Někteří autoři uvádějí, že se jedná 

spíše o fluktuace kolem trendu, ve kterých se střídá fáze růstu s fází poklesu. Délka 

jednotlivých cyklů časové řady představuje vzdálenost mezi dvěma sousedními 

horními, resp. dolními body zvratu. Délka a intenzita jednotlivých fází cyklického 

průběhu se může měnit. Cyklická složka může být způsobena důsledkem vnějších vlivů, 

jejichž určení může být někdy velmi obtížné. Příčiny cyklické složky se mohou 

nacházet také mimo ekonomickou oblast. Jedná se například o cyklické změny v módě. 

Eliminace cyklické složky není snadná díky tomu, že je obtížné najít příčiny, 
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které vedou k jejímu vzniku, ale také z výpočetních důvodů, neboť charakter zmíněné 

složky se může měnit v čase. 

Reziduální (náhodná) složka 

 Poslední složkou časové řady je složka reziduální, která je tvořena náhodnými 

výkyvy v průběhu časové řady. Takovéto výkyvy nemají rozpoznatelný specifický 

charakter. Reziduální složka obsahuje též chyby v měření údajů časové řady, jako jsou 

například chyby v zaokrouhlování. 
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2 Popis organizace 

 Před samotnou analýzou vybraných ukazatelů, jsou popsány základní informace 

týkající se Finančního úřadu Brno IV a jeho nadřazených orgánů. 

2.1 Základní informace o organizaci 

Název:  Finanční úřad Brno IV (zkratka FÚ Brno IV) 

Adresa:  Rybníček 2, 663 58 Brno 

Právní forma:  bez právní subjektivity (viz níže) 

 

 Podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, patří finanční 

úřady mezi správní úřady, a tedy dle §3 odst. 1 zákona o majetku státu (č. 219/2000 Sb.) 

jsou též organizačními složkami státu. „Účetní jednotkou ovšem nejsou - nebyly jí 

v minulosti a ani dnes jim žádný zákon toto postavení nepřiznává.“ (Česko, 2011a; 

Česko, 2011b; Kroupa, 2011). Tuto informaci uvádím, neboť se dle mého názoru jedná 

o dosti zajímavou a přesto velmi málo známou skutečnost. Pro finanční úřady z toho 

plyne kupříkladu to, že si nemohou sami pořídit vybavení - počítače, monitory, 

kancelářský nábytek atd. 

 

 Agenda Finančního úřadu Brno IV obsahuje mnoho činností. Níže je 

vyjmenovaná pouze jejich malá část, přičemž tyto činnosti považuji za veřejně známé 

a jejich provozování je součástí každodenní rutiny pracovníků finančního úřadu. 

Finanční úřad Brno IV se zabývá evidencí daní, obnovováním daňových řízení, přijetím 

přihlášek k registraci daňového subjektu, ověřováním úplnosti evidence či registrace 

daňových subjektů, dále provádí daňové kontroly, přezkoumává daňová rozhodnutí, 

vyměřuje daně, přijímá platby daní, vybírá daň srážkou, stanovuje zálohy na daň, vybírá 

a vymáhá pokuty po účetní jednotce a provádí mnoho dalších činností (Státní správa, 

2011). 

2.2 Nadřazené orgány a územní působnost 

 Nadřazeným orgánem Finančního úřadu Brno IV je Finanční ředitelství v Brně 

(zkráceně FŘ v Brně), pro nějž je nadřazený orgán Generální finanční ředitelství 

(zkráceně GFŘ), které spadá pod Ministerstvo financí.  
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 Celkem je v Brně pět finančních úřadů a to Finanční úřad Brno I, Finanční úřad 

Brno II, Finanční úřad Brno III, Finanční úřad Brno IV a Finanční úřad Brno-venkov.  

 Finanční úřad Brno IV vykonává působnost pro katastrální území Bohunice, 

Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Starý 

Lískovec, Žabovřesky a Žebětín (Česko, 2011c). 
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3 Analýza vybraných ukazatelů 

 V praktické části této práce je analyzováno 8 ukazatelů, které jsou rozděleny do tří 

skupin podle oblastí, jež se týkají. Jednotlivé skupiny jsou označeny následovně: 

Dokumenty podané na FÚ Brno IV (oddíl 3.1), Daňové subjekty evidované na FÚ Brno 

IV (oddíl 3.2) a Inkaso daní (oddíl 3.3).  

3.1 Dokumenty podané na FÚ Brno IV 

  Každý finanční úřad pracuje s velkým množstvím různých tiskopisů, formulářů 

apod., souhrnně řečeno písemností. Písemnosti od daňových subjektů se k nim mohou 

dostat několika způsoby. Mohou jim být doručeny osobně prostřednictvím podatelny, 

faxem, s využitím České pošty, či elektronického podání (viz oddíl 3.1.2). 

3.1.1 Celkový počet podání 

 První ukazatel, který bude zpracován, je celkový počet podání, tedy podání 

jak v papírové, tak i v elektronické podobě. Pod pojmem podání se skrývají například 

následující písemnosti: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Přiznání k dani 

z příjmů právnických osob, Přiznání k dani z přidané hodnoty, Přiznání k dani silniční, 

Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty, Vyúčtování daně vybírané srážkou, 

Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty a mnoho dalších. 

 Jednotlivé hodnoty celkového počtu podání v kusech jsou uvedeny ve třetím 

sloupci následující tabulky. Ve čtvrtém a pátém sloupci jsou uvedeny hodnoty prvních 

diferencí a koeficientů růstu. 

Tab. 1: Celkový počet podání 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2006 127 967 - - 
2 2007 127 861    -106 0,999 
3 2008 131 143   3 282 1,026 
4 2009 126 834 -4 309 0,967 
5 2010 132 738  5 904 1,047 
6 2011 134 308  1 570 1,012 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012a, vlastní zpracování) 
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Grafické znázornění 

 Na grafu č. 1 je uveden průběh časové řady celkového počtu podání, přičemž 

počet podání v tisících kusech je znázorněn na svislé ose a jednotlivé roky zkoumaného 

období na vodorovné ose.  

Graf 1: Celkový počet podání 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012a, vlastní zpracování) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

 V prvních dvou letech sledovaného období je hodnota celkového počtu podání 

téměř shodná. V roce 2008 zaznamenáváme u zkoumaného ukazatele nárůst přibližně 

o 3 300 kusů. V roce 2009 nastává pokles přibližně na 127 tis. kusů podání. 

Lze předpokládat, že důležitou roli v poklesu ukazatele hrála ekonomika České 

republiky, která se v roce 2009 nacházela ve fázi recese. 

 Podle Českého statistického úřadu (zkráceně ČSÚ) došlo v posledním čtvrtletí 

roku 2008 k poklesu hrubého domácího produktu (zkráceně HDP) oproti předešlému 

čtvrtletí o 0,9 % (ČSÚ, 2009). Na konci prvního čtvrtletí roku 2009 byl zaznamenán 

další pokles HDP a to jak meziroční (ke stejnému období minulého roku), 

tak i v porovnání s předchozím čtvrtletím. Nebylo již sporu o tom, že se ekonomika 

České republiky opravdu nachází ve fázi recese. I v ostatních čtvrtletích roku 2009 byly 

zaznamenány meziroční poklesy HDP (ČSÚ, 2010). Aby bylo možné přesněji pochopit 

souvislost HDP a celkového počtu podání, je nutné uvést definici HDP. Hrubý domácí 

produkt je peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených 

v daném období na určitém území. HDP se používá pro stanovení výkonnosti 

ekonomiky, tedy udává, zda dochází k hospodářskému růstu, nebo poklesu (ČSÚ, 

2012a). V případě snížení výkonnosti ekonomiky, dochází tedy především ke snížení 
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celkové hodnoty nově vyprodukovaných statků a služeb. Jestliže nastává situace útlumu 

ekonomické aktivity daňových subjektů, je tedy pravděpodobné, že bude podáno také 

menší množství písemností. 

 V roce 2010 a 2011 došlo k nárůstu zkoumaného ukazatele, o kterém můžeme 

opět předpokládat, že má souvislost s celkovou ekonomickou situací v daných letech. 

V letech 2010 a 2011 HDP ve všech čtvrtletích meziročně rostl (ČSÚ, 2011; ČSÚ, 

2012b).  

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

 Hodnoty zkoumaného ukazatele v průběhu let 2006 až 2011 značné kolísají, 

časová řada nemá patrný žádný trend. Základní charakteristiky časové řady (průměr 

celkového počtu podání, průměr prvních diferencí a průměrný koeficient růstu) nejsou 

z tohoto důvodu uvedeny, neboť by neposkytly nikterak relevantní informace. Časová 

řada není vyrovnána, jelikož žádná z regresních funkcí, uvedených v teoretické části 

této práce, není k tomuto účelu vhodná. Na základě výše popsané souvislosti 

s ekonomickou situací České republiky je možné říci, že by v příštím roce nemělo dojít 

k výraznému snížení hodnot ukazatele. 

3.1.2 Počet elektronických podání 

 Další ukazatel, který bude zpracován pomocí časových řad, je počet 

elektronických podání, bez ohledu na to, zda byla elektronická podání podaná 

se zaručeným elektronickým podpisem, nebo bez zaručeného elektronického podpisu. 

Na základě analýzy vývoje počtu elektronických daňových podání je možné dojít 

ke zjištění, jak moc je tento technologicky moderní způsob podání využívaný. 

 Než proběhne samotná analýza ukazatele, budou vysvětleny některé pojmy, 

které se správným pochopením tohoto ukazatele souvisí. Elektronický podpis 

představuje údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a slouží 

k jednoznačné identifikaci jejího autora. Zaručený elektronický podpis je elektronický 

podpis, vytvořený pomocí kryptografických nástrojů, mající kvalifikovaný certifikát, 

jenž obsahuje informace podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, 

ve znění pozdějších předpisů (Česko, 2012). Zaručený elektronický podpis umožňuje 

především kontrolu integrity (skutečnost, že zpráva nebyla změněna), kontrolu 
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autenticity (lze ověřit identitu subjektu) a zajištění nepopiratelnosti (odesílatel nemůže 

popřít, že danou zprávu s daným obsahem odeslal). 

 Pojem „datová schránka“ je důležité vysvětlit, neboť bude použit při subjektivním 

zhodnocení ukazatele. Dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, jsou datové schránky definované jako elektronická 

úložiště, která jsou určená k doručování orgánů veřejné moci, provádění úkonů vůči 

orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických 

osob a právnických osob. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra 

(Česko, 2011d). Obecně řečeno slouží tedy pro doručování dokumentů v elektronické 

podobě mezi jednotlivými orgány veřejné moci, a také mezi orgány veřejné moci 

a fyzickými osobami, podnikajícími fyzickým osobami či právnickými osobami. 

 Počty elektronických podání v kusech jsou uvedeny ve třetím sloupci tabulky č. 2. 

Ve sloupcích čtyři a pět jsou zobrazeny hodnoty prvních diferencí a koeficientů růstu, 

na jejichž základě zjišťujeme, že k největšímu, přibližně 155%, nárůstu ukazatele oproti 

předchozímu roku došlo v roce 2010. 

Tab. 2: Počet elektronických podání 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2006   1 758 - - 
2 2007   2 505  747 1,425 
3 2008   3 245  740 1,295 
4 2009   6 264 3 019 1,930 
5 2010 15 984 9 720 2,552 
6 2011 20 118 4 134 1,259 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

Grafické znázornění 

 V následujícím grafu je znázorněn vývoj výše zmíněného ukazatele, přičemž 

na svislé ose je počet elektronických podání v tisících kusech a na vodorovné ose je 

období let 2006 až 2011. 
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Graf 2: Počet elektronických podání 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

 V celém sledovaném období má zkoumaný ukazatel rostoucí tendenci, přičemž 

od roku 2006 do roku 2009 se jedná o stálý nárůst, který v roce 2010 vystřídalo jeho 

výraznější zvýšení o 9 720 kusů elektronických podání. Jak bude popsáno níže, 

elektronická forma podání písemností je v porovnání s klasickou papírovou formou 

podání, čím dále tím více využívanější. 

 První elektronické podání pomocí funkční aplikace nazvané „Elektronické 

podávání“ (zkráceně EPO), bylo možné podat v roce 2003 a to pouze pro určité typy 

písemností. EPO od té doby umožňuje podávat mnohem více písemností. Od 1. června 

2009 nabyl účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, na jehož základě byly datové schránky povinně zřízeny především 

právnickým osobám zřízeným zákonem a právnickým osobám zapsaným v obchodním 

rejstříku. Orgány veřejné moci mají povinnost komunikovat prostřednictvím datové 

schránky v případě, že druhá strana (ať už právnická či fyzická osoba) má datovou 

schránku zřízenou (Vychopeň, 2009). Tato skutečnost měla určitý vliv na vývoj 

ukazatele, neboť jestliže má právnická osoba povinně zřízenou datovou schránku 

a jejím prostřednictvím jsou s ní povinny komunikovat orgány veřejné moci, je logické, 

že ji některé právnické osoby využijí také k opačnému směru komunikace, tedy od nich 

k orgánům veřejné moci. 
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Základní charakteristiky časové řady 

 Tabulka č. 3 obsahuje vypočítané hodnoty průměru časové řady počtu 

elektronických podání v tisících kusech, průměru prvních diferencí v tisících kusech 

a průměru koeficientů růstu. 

Tab. 3: Základní charakteristiky časové řady (oddíl 3.1.2) 

Charakteristika Hodnota 


� 8 312,3 

8�
���������� 3 672,0 

=�
������� 1,6282 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

 Průměrný počet elektronických podání je přibližně 8 312 kusů. V letech 2006 

až 2011 roste počet elektronických podání každý rok v průměru o 3 672 kusů. 

Ve sledovaném období dochází každý rok ke zvýšení počtu elektronických podání 

oproti předcházejícímu roku v průměru o 62,8 %, což je hodnota dosti vysoká. 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

 Z graficky znázorněného vývoje časové řady je patrné, že má zkoumaný ukazatel 

po celé sledované období rostoucí trend. Na základě výpočtu indexu determinace 

se jako nejvhodnější regresní funkce jeví regresní přímka. Nicméně při její aplikaci 

dojde k velkému rozdílu původních a vyrovnaných hodnot v posledním sledovaném 

roce, díky čemuž není její použití vhodné. U ostatních zkoumaných regresních funkcí 

(modifikovaného exponenciálního trendu, logistického trendu a Gompertzovy křivky) 

dochází k podobnému jevu, a tudíž považuji za vhodné, časovou řadu nevyrovnávat. 

 Je možné konstatovat, že se i v dalším roce předpokládá nárůst tohoto ukazatele. 

Zmíněný předpoklad dokládá též skutečnost, že se zastoupení elektronických daňových 

přiznání v celkovém počtu podání stále zvyšuje, viz graf č. 3. Podíl počtu 

elektronických podání a celkového počtu podání vyjádřený v procentech je uveden 

ve třetím sloupci následující tabulky. 
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Tab. 4: Procentní zastoupení elektronického podání 

i t yi 
1 2006 1,37 
2 2007 1,96 
3 2008 2,47 
4 2009 4,94 
5 2010 12,04 
6 2011 14,98 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012a a FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

Graf 3: Procentní zastoupení elektronického podání 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012a a FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

 V roce 2006 tvořila elektronická podání přibližně 1,37 % ze všech podání, 

zatímco v roce 2011 se jednalo již o 14,98 % ze všech podání. Je zřejmé, 

že elektronická forma podání je stále využívanější. Tato skutečnost je pochopitelná, 

neboť v České republice průběžně dochází ke zvyšování počítačové gramotnosti 

obyvatelstva. Snaha co nejlépe využívat čas, v dnešní dosti uspěchané době, hraje 

zajisté též určitou roli při vývoji hodnot ukazatele, neboť elektronická podání 

představují úsporu času (viz oddíl 3.1.3). 

3.1.3 Počet elektronických daňových přiznání 

 Daňová přiznání bylo dříve možné podávat pouze v písemné formě. V dnešní 

době je možné, a v mnohých případech i žádoucí, daňová přiznání podávat elektronicky. 

Elektronická daňová přiznání nabízejí jisté výhody. Obecně známou výhodou (stejně 

jako u ostatních elektronických podání) je především úspora času. Daňovému subjektu, 

který podává daňové přiznání elektronicky, odpadá nutnost jít si nejdříve vyzvednout 
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náležitý formulář na finanční úřad a po jeho vyplnění se na příslušné místo vrátit, 

aby mohlo být daňové přiznání podáno, což mnohdy doprovází nepříjemné fronty. 

Mezi další výhody patří například rychlejší vrácení případného přeplatku na dani 

z přidané hodnoty (zkráceně DPH), za předpokladu, že finanční úřad nebude mít 

pochybnosti o správnosti údajů uvedených v daňovém přiznání. V takové případě 

se lhůta pro vrácení přeplatku zkrátí ze 30 na 15 dnů (Jakob, 2009). 

 Elektronické daňové přiznání bylo zpočátku možné podávat pouze pro určité 

druhy daní a to daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti a silniční daň. Od roku 2004 

pak také pro daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob (GFŘ, 

2011a). 

 Ve třetím sloupci tabulky č. 5 je uveden počet elektronických daňových přiznání 

v kusech, ve čtvrtém sloupci jsou vypočítané hodnoty prvních diferencí, tedy o kolik 

se změnil (v tomto případě vzrostl) počet elektronických daňových přiznání oproti 

předchozímu roku. Poslední sloupec obsahuje vypočítané hodnoty koeficientů růstu, 

ze kterých je očividné, že k největšímu, přibližně 80%, nárůstu ukazatele oproti 

předchozímu roku došlo v roce 2010.  

Tab. 5: Počet elektronických daňových přiznání 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2006 1 316 - - 
2 2007 1 820 504 1,383 
3 2008 2 244 424 1,233 
4 2009 2 584 340 1,152 
5 2010 4 650 2 066 1,800 
6 2011 6 841 2 191 1,471 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

 Pro lepší pochopení ukazatele, je v tabulce č. 6 a v grafu č. 4 podán přehled 

o počtech elektronických daňových přiznání v kusech, členěných podle jednotlivých 

druhů daní. Vodorovná osa grafu č. 4 představuje období let 2006 až 2011 a svislá osa 

počet elektronických daňových přiznání. 
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Tab. 6: Počet elektronických daňových přiznání pro jednotlivé druhy daní 

Rok 
Daň z 

nemovitosti 

Daň z příjmů 
fyzických 

osob 

Daň z 
přidané 
hodnoty 

Daň z příjmů 
právnických 

osob 

Daň 
silniční Celkem 

2006   51  104    993   29 139  1 316 
2007   38  225 1 318   57 182  1 820 
2008   66  297 1 585   86 210  2 244 
2009   59  281 1 893 121 230  2 584 
2010 121  375 3 672 189 293  4 650 
2011 182  485 5 403 262 509  6 841 

Celkem 517 1 767 14 864 744 1 563 19 455 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

Graf 4: Počet elektronických daňových přiznání pro jednotlivé druhy daní 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

 Na grafickém znázornění si můžeme všimnout, že největší část ze všech 

elektronických daňových přiznání tvoří daňová přiznání k dani z přidané hodnoty. 

U tohoto druhu daňových přiznání došlo v posledním roce v porovnání s prvním rokem 

zkoumaného období k nárůstu o 4 410 kusů, jedná se tedy přibližně o 5,4 násobek 

původní hodnoty. Nejméně elektronických daňových přiznání bylo v úhrnu za celé 

sledované období podáno za daň z nemovitosti, konkrétně se jedná o 517 kusů 

daňových přiznání. K největšímu, přibližně 9 násobnému, nárůstu hodnot, došlo v roce 

2011 oproti roku 2006 u daňových přiznání daně z příjmů právnických osob. 
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Grafické znázornění 

 V níže uvedeném grafu je vykreslen průběh časové řady počtu všech 

elektronických daňových přiznání. Na svislé ose jsou uvedeny hodnoty ukazatele 

v tisících kusech, na vodorovné ose jsou naneseny jednotlivé roky. 

Graf 5: Počet elektronických daňových přiznání 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

 Z grafu č. 5 je očividné, že se počet elektronických daňových přiznání od roku 

2006 do roku 2011 neustále zvyšuje. Je pochopitelné, že se podání daňových přiznání 

elektronickou formou stává čím dál tím víc používanější. Při nástupu datových schránek 

neměla velká většina daňových subjektů valné znalosti o technologiích a opatřeních, 

které se používají pro ochranu dat při elektronické komunikaci, a tudíž byly s touto 

formou komunikace spojené jisté obavy. Všechny potřebné informace je však možné 

dohledat na Internetu v mnohých článcích věnovaných této tematice např. (Ministerstvo 

vnitra, 2009). Velkou motivací k využívání elektronických daňových přiznání je zajisté 

již zmíněná úspora času.  

Základní charakteristiky časové řady 

 Tabulka č. 7 podává přehled o vypočítaných hodnotách základních charakteristik 

časové řady. Průměrný počet elektronických daňových přiznání je roven přibližně 

3 242 kusům. Ve sledovaném období roste hodnota ukazatele každý rok v průměru 

o 1 105 kusů. V letech 2006 až 2011 se každý rok zvýší počet elektronických daňových 

přiznání v průměru o 39 %. 
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Tab. 7: Základní charakteristiky časové řady (oddíl 3.1.3) 

Charakteristika Hodnota 


� 3 242,5 

8�
���������� 1 105,0 

=�
������� 1,3905 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

 Časová řada vykazuje po celé sledované období rostoucí trend. S přihlédnutím 

k vypočítaným hodnotám indexů determinace u všech regresních funkcí, popsaných 

v teoretické části této práce, bude pro vyrovnání dat použit modifikovaný exponenciální 

trend. Hodnota indexu determinace je u této funkce rovna přibližně číslu 0,98. 

Její blízkost k jedné značí, že zvolená funkce dobře vystihuje závislost mezi nezávisle 

proměnnou (časem) a závisle proměnnou (hodnotou ukazatele). Odhad regresní funkce 

je dán následujícím předpisem: 

�̂�7� = 	1279,879	 + 	97,334	 ∙ 	1,984�D9�EEF�,											7 = 2006,… , 2011.	
 Původní hodnoty časové řady 
� (v kusech) a vyrovnané hodnoty časové řady 

�̂�7� (zaokrouhlené matematicky na celé kusy) jsou uvedeny ve třetím a čtvrtém sloupci 

tabulky č. 8. V grafu č. 6 jsou znázorněny původní a vyrovnané hodnoty počtu 

elektronických daňových přiznání. 

Tab. 8: Vyrovnané hodnoty počtu elektronických daňových přiznání 

i t yi HI�J� 
1 2006 1 316 1 473 
2 2007 1 820 1 663 
3 2008 2 244 2 040 
4 2009 2 584 2 788 
5 2010 4 650 4 272 
6 2011 6 841 7 216 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 
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Graf 6: Počet elektronických daňových přiznání - vyrovnaní modifikovaným exponenciálním 
trendem 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012b, vlastní zpracování) 

Určení prognózy 

 Na základě vyrovnání hodnot časové řady, je nyní možné dosazením do odhadu 

regresní funkce určit prognózu pro rok 2012. 

�̂�2012� = 	1279,879	 + 	97,334	 ∙ 	1,984K 	L 	13057,464.	
 Jestliže zůstanou zachovány stávající podmínky a zvolená regresní funkce dobře 

vystihne budoucí vývoj ukazatele, bude v roce 2012 podáno přibližně 13 057 kusů 

elektronických daňových přiznání. 

3.2 Daňové subjekty evidované na FÚ Brno IV 

 Registrace daňových subjektů je jedna z mnoha činností, které finanční úřady 

zabezpečují. Na FÚ Brno IV ji zajišťuje Oddělení registrace a evidence daní. Správné 

zaznamenávání údajů týkajících se registrace a jejich změny, zániku daňové povinnosti 

subjektu k příslušné dani, jejich vkládání do Automatizovaného daňového informačního 

systému a do kartotéky, je velmi důležité. 

3.2.1 Počet evidovaných daňových subjektů plátců DPH 

 Nyní bude analyzován počet evidovaných daňových subjektů plátců DPH. 

Tento ukazatel je důležitý, neboť úzce souvisí s hodnotou inkasa daně z přidané 

hodnoty (viz oddíl 3.3.2). Plátcem daně z přidané hodnoty je možné se stát dobrovolně 

(na základě vlastního rozhodnutí), nebo povinně (ze zákona). Je nutné rozlišovat pojem 
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plátce a poplatník. Osoba, jejíž příjmy, majetek či úkony jsou přímo podrobeny dani, 

tedy osoba, na kterou účinky daně dopadají, se nazývá poplatník. Osoba, která daň 

odvádí státu, se nazývá plátce. 

 Ze zákona o dani z přidané hodnoty se osobou povinnou k dani z přidané hodnoty 

stává právnická či fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti 

a jejíž obrat za dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců překročí 1 000 000 Kč. Pro účely tohoto zákona patří mezi ekonomické činnosti 

například soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, 

či soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních předpisů. Mezi soustavné činnosti 

vykonávané podle zvláštních předpisů patří například nezávislé činnosti lékařů, 

právníků, architektů apod. (Česko, 2011e). 

  Ve třetím sloupci tabulky č. 9 je uveden počet daňových subjektů, plátců DPH 

evidovaných na Finančním úřadě Brno IV (dále jen počet plátců DPH). Ve čtvrtém 

a pátém sloupci jsou zobrazeny hodnoty prvních diferencí a koeficientů růstu. 

Všimněme si, že hodnoty koeficientů růstu kolísají kolem čísla 1,0, což značí, že trend 

ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální funkcí. 

Tab. 9: Počet plátců DPH 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2006 7 592 - - 
2 2007 7 707 115 1,015 
3 2008 7 898 191 1,025 
4 2009 7 953   55 1,007 
5 2010 7 944   -9 0,999 
6 2011 8 188 244 1,031 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

Grafické znázornění 

 Následující graf zobrazuje vývoj hodnot ukazatele za období let 2006 až 2010, 

přičemž počet plátců DPH je nanesen na svislé ose a jednotlivé roky zkoumaného 

období na vodorovné ose. 
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Graf 7: Počet plátců DPH 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

 Počet plátců DPH od roku 2006 do roku 2009 plynule narůstá. V roce 2010 

zaznamenáváme velmi mírný pokles o 9 daňových subjektů. V posledním sledovaném 

roce dochází k nárůstu o 244 daňových subjektů. Na změny hodnot ukazatele může mít 

vliv mnoho faktorů. Je třeba si uvědomit, že evidované daňové subjekty zde tvoří 

fyzické a právnické osoby, které se staly plátcem DPH jak dobrovolně, tak i povinně 

ze zákona. Je možné předpokládat, že prudší nárůst ukazatele v roce 2011 způsobil 

především vznik daňové povinnosti, a tedy následné registrace daňových subjektů, 

jejichž obrat překročil za dvanáct bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců 

1 000 000 Kč. 

Základní charakteristiky časové řady 

 Tabulka č. 10 obsahuje vypočítané hodnoty průměru časové řady počtu plátců 

DPH, průměru prvních diferencí a průměru koeficientů růstu. 

Tab. 10: Základní charakteristiky časové řady (oddíl 3.2.1) 

Charakteristika Hodnota 


� 7 880,3 

8�
����������   119,2 

=�
������� 1,0152 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

 Průměrný počet plátců DPH je roven přibližně číslu 7 880. V období let 2006 

až 2011 roste počet plátců DPH každý rok v průměru o 119 plátců. Každý rok 
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sledovaného období se počet plátců DPH zvýší oproti roku předcházejícímu přibližně 

o 1,5 %. 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

 Z grafického znázornění ukazatele je patrné, že má časová řada ve zkoumaném 

období rostoucí trend. Jak již bylo zmíněno, koeficienty růstu kolísají kolem určité 

hodnoty, avšak i přes tuto skutečnost není žádná ze zkoumaných exponenciálních 

funkcí pro vyrovnání dat vhodná. Při jejich aplikaci dochází k velkému rozdílu 

původních a vyrovnaných hodnot v posledních dvou letech sledovaného období. 

Při aplikaci regresní přímky dochází k minimalizaci zmíněného jevu. Hodnota indexu 

determinace, která je rovna přibližně číslu 0,92 značí, že závislost mezi nezávisle 

proměnnou a závisle proměnnou, je při použití regresní přímky dosti silná. Z těchto 

důvodů bude pro vyrovnání dat použita regresní přímka, jejíž odhad je dán následujícím 

přepisem: 

�̂�7� = 		7505,732 + 	107,029	 ∙ 	 �7 − 2005�,											7 = 2006,… , 2011.	
 Původní hodnoty časové řady 
� a vyrovnané hodnoty časové řady 	
�̂�7� (zaokrouhlené matematicky na celá čísla) jsou uvedeny ve třetím a čtvrtém sloupci 

tabulky č. 11 a následně jsou zobrazeny v grafu č. 8. 

Tab. 11: Vyrovnané hodnoty počtu plátců DPH 

i t yi HI�J� 
1 2006 7 592 7 613 
2 2007 7 707 7 720 
3 2008 7 898 7 827 
4 2009 7 953 7 934 
5 2010 7 944 8 041 
6 2011 8 188 8 148 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 
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Graf 8: Počet plátců DPH - vyrovnaní regresní přímkou 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

Určení prognózy 

 Nyní je možné dosazením do odhadu regresní funkce určit prognózu počtu plátců 

DPH pro rok 2012. 

�̂�2012� = 		7505,732	 + 	107,029	 ∙ 	7	 L 8254,94.	
 Za předpokladu že zůstanou zachovány stávající podmínky a zvolená regresní 

funkce dobře vystihne budoucí vývoj ukazatele, bude v roce 2012 registrovaných 

přibližně 8 255 plátců DPH, což je přibližně o 0,82 % více, než v roce 2011. 

3.2.2 Počet evidovaných daňových subjektů daně z příjmů právnických osob 

 Podle §17 zákona o daních z příjmů jsou poplatníky daně z příjmů právnických 

osob osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu podle 

zvláštního právního předpisu (CzechTrade, 2012). Poplatník a plátce bývá u daně 

z příjmů právnických osob v mnoha případech tentýž subjekt (např. u společnosti 

s ručením omezeným). Zmíněný daňový subjekt se v takovém případě nazývá pouze 

poplatník. Od daně z příjmů právnických osob (zkráceně DPPO) je ze zákona 

osvobozena ústřední banka České republiky. Nejčastěji používaným zdaňovacím 

obdobím daně z příjmů právnických osob je buď kalendářní rok, nebo hospodářský rok. 

Hospodářský rok je 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců začínajících jindy, 

než 1. ledna.  
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 Počet evidovaných daňových subjektů daně z příjmů právnických osob (zkráceně 

počet DS DPPO) za jednotlivé roky je uveden ve třetím sloupci následující tabulky. 

Čtvrtý a pátý sloupec tabulky č. 12 obsahuje vypočítané hodnoty prvních diferencí 

a koeficientů růstu. 

Tab. 12: Počet DS DPPO 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2006 3 672 - - 
2 2007 3 834 162 1,044 
3 2008 4 003 169 1,044 
4 2009 4 132 129 1,032 
5 2010 4 252 120 1,029 
6 2011 4 522 270 1,063 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

Grafické znázornění 

 V níže uvedeném grafu jsou znázorněny hodnoty časové řady za posledních šest 

let. Svislá osa představuje počet DS DPPO, vodorovná osa zkoumané časové období. 

Graf 9: Počet DS DPPO 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

 Počet evidovaných daňových subjektů DPPO v období posledních šesti let roste, 

přičemž tento nárůst je od roku 2006 do roku 2010 stálý, bez výrazných výkyvů. V roce 

2011 dochází k většímu nárůstu hodnot ukazatele, konkrétně o 270 daňových subjektů. 

Jelikož v roce 2011 neproběhla žádná legislativní změna, která by ovlivnila definici 

poplatníka, resp. plátce DPPO lze předpokládat, že k nárůstu došlo vlivem vzniku 
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většího množství právnických osob, jenž spadají mezi evidované daňové subjekty této 

daně. 

Základní charakteristiky časové řady 

 Tabulka č. 13 podává přehled o vypočítaných základních charakteristikách časové 

řady evidovaných daňových subjektů daně z příjmů právnických osob. 

Tab. 13: Základní charakteristiky časové řady (oddíl 3.2.2) 

Charakteristika Hodnota 


� 4 069,2 

8�
����������   170,0 

=�
������� 1,0425 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

 Průměrný počet evidovaných daňových subjektů DPPO je za posledních šest let 

roven přibližně číslu 4 069. Ve sledovaném období let 2006 až 2011 roste počet DS 

DPPO každý rok v průměru o 170 daňových subjektů. Na základě znalosti koeficientu 

růstu můžeme říci, že ve sledovaném období dochází každý rok přibližně k  4,3% 

zvýšení počtu evidovaných daňových subjektů DPPO. 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

 V celém sledovaném období vykazuje časová řada rostoucí tendenci. Hodnoty 

koeficientů růstu kolísající kolem čísla 1,0 nasvědčují tomu, že trend v časové řadě lze 

vystihnout exponenciální funkcí. Počet daňových subjektů DPPO nemůže narůstat 

do nekonečna, ale spíše povede k asymptotickému ustálení. Na základě zmíněných 

skutečností bude pro vyrovnání dat použit logistický trend, který je dán tímto 

předpisem: 

�̂�7� = 	 10,000120 + 	0,000164	 ∙ 	0,926852�D9�EEF� ,										7 = 2006,… , 2011.	
 Třetí sloupec následující tabulky obsahuje původní hodnoty časové řady, čtvrtý 

sloupec obsahuje vyrovnané hodnoty časové řady (zaokrouhlené matematicky na celá 

čísla). Vyrovnání dat pomocí logistického trendu je znázorněno v grafu č. 10. 
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Tab. 14: Vyrovnané hodnoty počtu DS DPPO 

i t yi HI�J� 
1 2006 3 672 3 675 
2 2007 3 834 3 831 
3 2008 4 003 3 988 
4 2009 4 132 4 147 
5 2010 4 252 4 307 
6 2011 4 522 4 468 

(Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

Graf 10: Počet DS DPPO - vyrovnaní logistickým trendem 

Zdroj: FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování 

Určení prognózy 

 Na základě vyrovnání dat je nyní možné určit prognózu počtu daňových subjektů 

daně z příjmů právnických osob pro rok 2012. 

�̂�2012� = 	 10,000120 + 	0,000164	 ∙ 	0,926852K 	L 4621,833.	
 Jestliže zůstanou zachovány stávající podmínky a zvolená regresní funkce dobře 

vystihne budoucí vývoj ukazatele, bude v roce 2012 evidovaných přibližně 4 622 

daňových subjektů DPPO. 

3.3 Inkaso daní 

 Velmi důležitou položku příjmů státního rozpočtu České republiky tvoří inkasa 

jednotlivých daní. Daň je povinná zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu. 

Mezi její další vlastnosti patří neúčelovost a neekvivalentnost. Neúčelovost znamená, 
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že jsou daně použity pro úhradu celospolečenských potřeb a neekvivalentnost daně 

značí, že zdaňovaným subjektům není poskytnuto ekvivalentní protiplnění (Havit, 

2012). Rozlišujeme daně přímé a nepřímé. Přímé daně se vyměřují z příjmů 

nebo majetku poplatníka. Nepřímé daně jsou zahrnuty v ceně zboží a služeb, které 

si poplatník kupuje. Mezi přímé daně patří: daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů 

právnických osob, silniční daň, daň z nemovitosti, daň dědická, daň darovací a daň 

z převodu nemovitosti. Nepřímé daně zahrnují: daň z přidané hodnoty, spotřební daně 

a ekologické daně. Mezi spotřební daně patří například daň z lihu či daň z piva. 

3.3.1 Hodnota inkasa DPPO na jeden daňový subjekt 

 V tomto okamžiku je čtenář seznámen s vývojem počtu evidovaných daňových 

subjektů daně z příjmů právnických osob (viz oddíl 3.2.2). Nyní bude analyzována 

skutečnost, zda existuje, či neexistuje přímá závislost mezi počtem DS DPPO 

a hodnotou inkasa DPPO. Pokud by zmíněná závislost existovala, mohl by být do jisté 

míry predikován též vývoj hodnoty inkasa DPPO. 

 Hodnoty inkasa daně z příjmů právnických osob na jeden daňový subjekt 

(zkráceně inkaso DPPO na jeden DS) v tisících Kč jsou uvedeny v pátém sloupci 

následující tabulky. Tyto hodnoty jsou získány jako podíl inkasa DPPO a počtu 

daňových subjektů DPPO v příslušném roce. 

Tab. 15: Inkaso DPPO na jeden DS 

i t Inkaso DPPO Počet DS yi 
1 2006 421 645 3 672 114,827 
2 2007 560 639 3 834 146,228 
3 2008 685 791 4 003 171,319 
4 2009 350 106 4 132 84,730 
5 2010 389 658 4 252 91,641 
6 2011 308 111 4 522 68,136 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012c a FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

Grafické znázornění 

 Graf č. 11 zobrazuje průběh časové řady hodnoty inkasa DPPO na jeden daňový 

subjekt. Svislá osa představuje hodnoty zkoumaného ukazatele, vodorovná osa 

jednotlivé roky. 
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Graf 11: Inkaso DPPO na jeden DS 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012c a FÚ Brno IV, 2012a, vlastní zpracování) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

 Od roku 2006 do roku 2008 dochází k nárůstu hodnoty inkasa DPPO na jeden 

daňový subjekt. V roce 2009 zaznamenáváme prudký pokles ukazatele přibližně 

o 335 685 tis. Kč, který byl způsoben značným snížením hodnoty inkasa DPPO. 

Následující rok došlo k mírnému růstu a v roce 2011 k mírnému poklesu výše inkasa 

DPPO na jeden DS. Lze předpokládat, že výrazný pokles v roce 2009 zapříčinila 

ekonomická situace České republiky (viz oddíl 3.1.1 Subjektivní zhodnocení ukazatele). 

 V tabulce č. 15 je možné si všimnout, že počet daňových subjektů DPPO po celé 

sledované období roste, zatímco vývoj hodnoty inkasa DPPO je proměnlivý. 

Přesněji řečeno od roku 2006 do roku 2008 docházelo k růstu hodnot obou těchto 

dílčích ukazatelů, z čehož může být patrná jistá závislost, avšak v dalších třech letech 

dochází ke snižování hodnoty inkasa DPPO a zvyšování počtu DS DPPO. Na základě 

tohoto vývoje je možné říci, že v úhrnu za celé sledované období není mezi počtem 

daňových subjektů DPPO a výší inkasa DPPO přímá závislost. 

 S ohledem na proměnlivý vývoj ukazatele nejsou základní charakteristiky časové 

řady (průměr časové řady, průměr prvních diferencí a průměrný koeficient růstu) 

uvedeny. 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

 V prvních třech letech zkoumaného období zaznamenáváme rostoucí trend, 

který v letech 2009 až 2011 vystřídalo kolísaní hodnot ukazatele. Z důvodu 

již zmíněného výkyvu v roce 2009 a následné změny průběhu časové řady, nebude tato 
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časová řada vyrovnána, neboť žádná z regresních funkcí, uvedených v teoretické části 

této práce, není k tomuto účelu vhodná. 

3.3.2 Hodnota inkasa DPH 

 Inkaso daně z přidané hodnoty představuje velmi podstatnou část inkasa všech 

daní, a tedy příjmů státního rozpočtu České republiky. Z tohoto důvodu se jedná 

o ukazatel, jehož sledování a odhad budoucí hodnoty je pro Českou daňovou správu, 

a tudíž i pro Ministerstvo financí, důležité. 

 Existují dvě sazby daně z přidané hodnoty a to základní a snížená, které jsou dle 

aktuálně platné legislativy následující: 

•  snížená sazba DPH = 14 %, 

•  základní sazba DPH = 20 %. 

 Seznam zboží, které podléhá snížené sazbě daně a seznam služeb podléhajících 

snížené sazbě daně, je možné najít v Příloze č. 1 a Příloze č. 2, Zákona o dani z přidané 

hodnoty (Česko, 2011e). S daní z přidané hodnoty úzce souvisí pojmy daň na vstupu 

a daň na výstupu. Zjednodušeně řečeno, jestliže dotyčný subjekt (např. podnikatel) něco 

nakupuje, jedná se o daň na vstupu. Pokud daný subjekt něco prodává, jde o daň 

na výstupu. 

 Hodnota inkasa DPH za jednotlivé roky je uvedená ve třetím sloupci následující 

tabulky. Ve čtvrtém a pátém sloupci jsou uvedeny hodnoty koeficientů růstu a prvních 

diferencí. 

Tab. 16: Hodnota inkasa DPH 

i t yi 1di(y) ki(y) 
1 2006 1 599 822 - - 
2 2007 1 705 020 105 198 1,066 
3 2008 1 995 289 290 269 1,170 
4 2009 1 921 978  -73 311 0,963 
5 2010 1 931 111  9 133 1,005 
6 2011 1 965 488   34 377 1,018 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012c, vlastní zpracování) 
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Grafické znázornění 

 Graf č. 12 zobrazuje vývoj zkoumaného ukazatele za období let 2006 - 2011, 

přičemž inkaso DPH v milionech Kč se nachází na svislé ose a jednotlivé roky 

na vodorovné ose. 

Graf 12: Hodnota inkasa DPH 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012c, vlastní zpracování) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

 Hodnota inkasa daně z přidané hodnoty od roku 2006 do roku 2008 narůstá, 

přičemž mezi roky 2007 a 2008 je růst velmi strmý (přibližně o 290 mil. Kč). 

Na zmíněnou skutečnost mohlo mít vliv mnoho faktorů, například ekonomická situace 

České republiky, avšak v roce 2008 došlo také k legislativní změně. Jak bude popsáno 

níže, v průběhu let 2006 až 2011 nastala ještě jedna legislativní změna, která ovlivnila 

vývoj časové řady. Od 1. 1. 2008 byla zvýšena snížená sazba daně z přidané hodnoty 

z 5 % na 9 %. V roce 2009 zaznamenáváme pokles hodnoty inkasa DPH. Ačkoliv se 

jeví jako mírný, ve skutečnosti se jedná přibližně o 73 mil. Kč. Jak bylo popsáno 

v oddílu 3.1.1, v roce 2009 se v České republice projevila ekonomická krize, která se 

odráží i v hodnotě inkasa DPH v daném roce. V letech 2010 a 2011 dochází 

k opětovnému pozvolnému růstu hodnot ukazatele. V roce 2010 se jedná přibližně 

o částku 9 mil. Kč a v roce 2011 přibližně o 34 mil. Kč. Od 1. 1. 2010 vešla v platnost 

další legislativní změna v podobě zvýšení snížené sazby DPH na 10 % a základní sazby 

DPH z 19 % na 20 %.  
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Základní charakteristiky časové řady 

 Tabulka č. 17 podává přehled o základních charakteristikách časové řady Hodnota 

inkasa DPH. Průměr časové řady a průměr prvních diferencí jsou uvedeny v tisících Kč. 

Tab. 17: Základní charakteristiky časové řady (oddíl 3.3.2) 

Charakteristika Hodnota 


� 1 853 118 

8�
����������       73 133 

=�
�������        1,042 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012c, vlastní zpracování) 

 Průměrná hodnota inkasa daně z přidané hodnoty je přibližně 1 853 mil. Kč. 

Průměr prvních diferencí, který je roven číslu 73 133 značí, že ve sledovaném období 

roste hodnota inkasa daně z přidané hodnoty každý rok v průměru o 73,1 mil. Kč. 

V letech 2006 až 2011 se každý rok zvýšila hodnota inkasa daně z přidané hodnoty 

v průměru o 4,2 %. 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

 Vývoj ukazatele byl v průběhu zkoumaného období dvakrát ovlivněn 

legislativními změnami hodnot sazeb této daně a zároveň také ekonomickou situací 

České republiky. Od 1. 1. 2012 vešla v platnost další legislativní změna, tentokráte 

v podobě zvýšení snížené sazby DPH na 14 %. Pro přehlednost je vývoj sazeb DPH 

zobrazen v následující tabulce, přičemž sazby, které byly od uvedeného data změněny, 

jsou zvýrazněny podtržením. 

Tab. 18: Vývoj sazeb DPH 

Platnost od Snížená sazba 
DPH (v %) 

Základní sazba 
DPH (v %) 

1. 1. 2008 9 19 

1. 1. 2010 10 20 

1. 1. 2012 14 20 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Z důvodu neustálých vnějších zásahů nemá smysl pokoušet se časovou řadu 

vyrovnávat některou z regresních funkcí, neboť by případná prognóza nebyla relevantní. 

Je však pravděpodobné, že i v roce 2012 dojde k pozvolnému nárůstu daného ukazatele. 
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3.3.3 Procentní zastoupení inkasa DPH v celkovém inkasu daní 

 Jak bylo zmíněno v oddílu 3.3.2, inkaso daně z přidané hodnoty představuje 

významnou položku příjmů státního rozpočtu. Tuto skutečnost dokazuje ukazatel 

Procentní zastoupení inkasa DPH v celkovém inkasu daní (dále jen procentní zastoupení 

inkasa DPH). Ve třetím sloupci tabulky č. 19 je uvedena hodnota inkasa DPH v tisících 

Kč, ve čtvrtém sloupci hodnota celkového inkasa všech daní v tisících Kč, v pátém 

sloupci je výše procentního zastoupení inkasa DPH vypočítaná jako podíl inkasa DPH 

a celkového inkasa daní v daném roce vyjádřený v procentech. Sloupce šest a sedm 

obsahují hodnoty prvních diferencí a koeficientů růstu. 

Tab. 19: Zastoupení inkasa DPH 

i t Inkaso DPH Celkové 
inkaso daní 

yi 1di(y) ki(y) 

1 2006 1 599 822 3 092 704 51,73 - - 
2 2007 1 705 020 3 430 793 49,70 -2,03 0,96 
3 2008 1 995 289 3 800 581 52,50  2,80 1,06 
4 2009 1 921 978 3 127 565 61,45  8,95 1,17 
5 2010 1 931 111 3 284 127 58,80 -2,65 0,96 
6 2011 1 965 488 3 292 884 59,69  0,89 1,02 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012c a FÚ Brno IV, 2012b, vlastní zpracování) 

Grafické znázornění 

 Na následujícím grafu je znázorněn průběh časové řady procentního zastoupení 

inkasa DPH za posledních šest let. Na svislé ose jsou zobrazeny hodnoty ukazatele 

v procentech, na vodorovné ose jsou naneseny jednotlivé roky sledovaného období. 

Graf 13: Procentní zastoupení inkasa DPH 

(Zdroj: FŘ v Brně, 2012c a FÚ Brno IV, 2012b, vlastní zpracování) 
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Subjektivní zhodnocení ukazatele 

 V celém sledovaném období let 2006 až 2011 přestavuje inkaso daně z přidané 

hodnoty alespoň 49 % z celkového inkasa všech daní. Je patrné, že se jedná o stěžejní 

položku příjmů státního rozpočtu plynoucí z výběru daní. V roce 2007 došlo oproti 

předchozímu roku k mírnému, přibližně 2% poklesu hodnoty ukazatele, v roce 2008 pak 

k mírnému, přibližně 2,8% zvýšení. Prudký nárůst v roce 2009, vystřídal v roce 2010 

mírný pokles. Jelikož při výpočtu procentního zastoupení DPH figuruje na pozici 

jmenovatele celkové inkaso daní, mohou být uvedené výkyvy následkem mnoha 

faktorů. Velmi důležitou roli hrají časté legislativní změny. V průběhu posledních šesti 

let došlo například ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (viz oddíl 3.3.2), změnám 

sazby daně z příjmů právnických osob (viz tabulka č. 20), či zrušení progresivního 

zdanění příjmů fyzických osob.  

Tab. 20: Vývoj sazeb daně z příjmů právnických osob 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sazba daně (v %) 24 24 21 19 19 19 

(Zdroj: Az-data.cz, 2012, vlastní zpracování) 

 Progresivní zdanění, zjednodušeně řečeno způsob zdanění, při kterém se sazby 

daně liší dle dosaženého výdělku (u daně z příjmu fyzických osob se jednalo o výši 

základu daně), se používalo pro daň z příjmů fyzických osob až do roku 2007 včetně. 

 Základní charakteristiky časové řady nejsou uvedeny s ohledem na proměnlivý 

vývoj časové řady a mnohé legislativní změny mající dopad na hodnoty ukazatele. 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

 Hodnoty ukazatele ve sledovaném období kolísají, časová řada nemá patrný žádný 

specifický trend. S přihlédnutím k této skutečnosti a také k mnoha faktorům, které 

mohou mít vliv na výsledné hodnoty procentního zastoupení inkasa DPH, není vhodné 

časovou řadu vyrovnávat regresní funkcí, ani určovat prognózu do budoucnosti. 

I přes tuto skutečnost se jedná o velmi zajímavý ukazatel, který dává jasně najevo 

důležitost inkasa daně z přidané hodnoty, jakožto příjmovou položku státního rozpočtu 

a nepředpokládá se, že by v  roce 2012 došlo k jeho razantnímu snížení. 
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4 Shrnutí zjištěných informací a vlastní návrhy řešení 

 První ukazatel, který byl pomocí časových řad zpracován, sledoval celkový počet 

podání, tedy dokumenty, formuláře, obecně řečeno písemnosti, které jsou na finančním 

úřadě podané a to jak v klasické papírové, tak i elektronické podobě. Jelikož pro 

podstatnou část činností prováděných na finančních úřadech slouží zmíněné písemnosti 

jako podklady pro jejich zpracování, jednalo se o ukazatel, jehož zpracování je důležité. 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že vývoj hodnot celkového počtu podání byl v období 

let 2006 až 2011 dosti proměnlivý a též byla popsána jeho souvislost s ekonomickou 

situací České republiky. 

 Mezi další významné ukazatele, které byly zpracovány, patří Počet elektronických 

podání a Počet elektronických daňových přiznání. Elektronická forma komunikace 

s úřady má nepochybně velký potenciál do budoucnosti. Umožňuje totiž úsporu času 

jak na straně pracovníků úřadů, tak na straně osob, které s nimi potřebují komunikovat. 

Značná úspora času při využití elektronického podání je zajisté velkým lákadlem 

pro jeho využívání. Fakt, že jsou elektronická podání stále využívanější, dokazuje 

také výše procentního zastoupení elektronických podání v celkovém počtu podání. 

V roce 2006 tvořila elektronická podání přibližně pouhých 1,37 % z celkového počtu 

podání, kdežto v roce 2011 se jednalo již o hodnotu 14,98 %. U vývoje elektronických 

daňových přiznání bych chtěla podotknout, že zdaleka největší část z jejich celkového 

počtu tvoří elektronická daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, čehož si bylo možné 

povšimnout na grafu č. 4. 

 Druhá skupina ukazatelů byla zaměřena na daňové subjekty evidované 

na Finančním úřadě Brno IV. Konkrétně se jednalo o počet evidovaných daňových 

subjektů plátců daně z přidané hodnoty (počet plátců DPH) a počet evidovaných 

daňových subjektů daně z příjmů právnických osob (počet DS DPPO). Informace 

o daňových subjektech jsou na příslušném úřadě vedeny jak v klasické papírové 

podobě, tak i v elektronické podobě prostřednictvím Automatizovaného daňového 

informačního systému. Správně provedená registrace a následná evidence daňových 

subjektů je velmi důležitá. Na základě provedených analýz byly hodnoty obou výše 

zmíněných ukazatelů vyrovnány a též byla určena prognóza pro rok 2012. Zjištěné 

výsledky mohou sloužit jako jeden z podkladů pro plánování potřebného počtu 

pracovníků a zjištění časové náročnosti registrace a evidence daňových subjektů. 
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 Poslední skupina ukazatelů se zabývala inkasem daní. Nejdříve byl sledován 

vývoj hodnoty inkasa daně z příjmů právnických osob na jeden daňový subjekt, 

díky kterému bylo možné konstatovat, že v úhrnu za celé sledované období není mezi 

počtem daňových subjektů a hodnotou inkasa daně z příjmů právnických osob přímá 

závislost. Dále byla analyzována hodnota inkasa DPH a výše procentního zastoupení 

inkasa DPH v celkovém inkasu daní. Zmíněné ukazatele jsou nevyvratitelným důkazem 

toho, jak moc je inkaso daně z přidané hodnoty důležité, jakožto položka příjmů 

státního rozpočtu. Tuto skutečnost si zajisté velice dobře uvědomují členové vlády 

České republiky, kteří se neustálým zvyšováním sazeb DPH snaží získat více finančních 

prostředků na zmenšení, či alespoň udržení, schodku státního rozpočtu. Samozřejmě 

se jedná pouze o jedno z mnoha opatření, které jsou k tomuto účelu realizována. 

Považuji za zajímavé podotknout, že pokud by sazby DPH v budoucnu neustále rostly 

a překročily by určitou hranici, kterou jsou občané České republiky ochotni akceptovat, 

zvýšila by se pravděpodobnost částečného znovuzavedení tzv. barter trade, tedy 

výměnného obchodu. Pochybuji však, že by k něčemu takovému došlo v blízké 

budoucnosti, neboť sazby DPH v tuto chvíli nejsou zdaleka tak vysoké, aby došlo 

k realizaci výše zmíněného scénáře.  

 

 Ačkoliv je elektronická forma podání písemností stále využívanější, bylo by dle 

mého názoru vhodné, snažit se její využívání podpořit a to především z důvodu úspory 

času pracovníků finančního úřadu. Nepochybně existuje mnoho daňových subjektů 

(především z řad fyzických osob a podnikajících fyzických osob), kteří nevědí o tom, 

že elektronické podávání existuje, případně že jej mohou využívat právě oni. 

Určitou roli při rozhodováním se mezi klasickou (papírovou) a elektronickou formou 

podání písemností, hrají zajisté obavy spojené s posíláním citlivých dat elektronickou 

formou, či předsvědčení, že je elektronické podávání příliš složité. Daňový portál České 

daňové správy https://adisepo.mfcr.cz však nabízí v sekci „Elektronická podání pro 

daňovou správu“ – „Seznámení s funkcemi aplikace pro elektronická podání“ mnoho 

užitečných informací a také návody jak postupovat při podání písemnosti (GFŘ, 2012). 

Uvedeny jsou též systémové požadavky na použití aplikace elektronických podání 

a ke zjištění případných dalších informací může velmi dobře posloužit web technické 

podpory aplikací daňového portálu - http://epodpora.mfcr.cz/30.html (GFŘ, 2011b). 
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Podpora využívání elektronického podávání by mohla být realizována následovně: 

Především v období podávání daňových přiznání by byl na hlavní stránce Daňového 

portálu, případně na webu České daňové správy v sekci „Daně elektronicky“, umístěn 

odkaz v aktualitách, eventuálně poutavý banner, který by návštěvníka přímo 

přesměroval na stránku obsahující všechny důležité informace, které se dané tematiky 

týkají. Bylo by též vhodné vytvořit dokument, jenž by byl určen pro subjekty, 

které se chtějí s elektronickou formou podání písemností teprve seznámit a získat 

tedy veškeré elementární informace typu: co je to datová schránka, jak funguje 

elektronický podpis, jaké jsou výhody elektronického podávání apod. Podobný, 

zestručněný dokument ve formě letáčků, by mohl být umístěn přímo na finančním úřadě 

a přijít tak do přímého styku s osobami, které podávají písemnosti v papírové formě. 

Dostatek informací je velmi důležitý pro jakékoliv rozhodování. V tomto případě 

by mohl mít za následek zvýšení používání elektronického podávání, a tedy snížení 

vytížení pracovníků finančního úřadu v době, kdy jsou podávána daňová přiznání.  
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Závěr 

 Finanční úřady hrají významnou roli při získávání největší položky příjmů 

státního rozpočtu - inkasa daní. Za stávající situace, ve které jsou podnikány úkony 

ke zmenšení, či alespoň udržení schodku státního rozpočtu, je jejich bezproblémová 

činnost a úspora času pracovníků důležitá. 

 Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat vybrané ukazatele Finančního úřadu 

Brno IV pomocí statistických metod a na základě provedených analýz poskytnout 

detailnější pohled na jednotlivé ukazatele. Zdrojová data byla získána v rámci 

spolupráce s pracovníky Finančního úřadu Brno IV a pracovníky Finančního ředitelství 

v Brně. Kvalitní a přesná data byla pro správné zpracování analýz velmi důležitá. 

 V první části práce byla popsána teoretická východiska týkající se regresní 

analýzy a časových řad. Získané znalosti sloužily jako podklad pro zpracování praktické 

části bakalářské práce, v níž byly analyzovány jednotlivé ukazatele Finančního úřadu 

Brno IV. Jestliže to situace umožňovala, došlo k vyrovnání dat s využitím některé 

z regresních funkcí a určení prognózy pro rok 2012.  Poskytnuto bylo také celkové 

shrnutí zjištěných informací včetně vlastních návrhů řešení, které se zabývají 

možnostmi zvýšení využívání elektronického podávání. Mohu tedy konstatovat, 

že stanoveného cíle bakalářské práce bylo dosaženo. Provedené analýzy a výsledky, 

ke kterým jsem se dopracovala použitím statistických metod, mají velmi dobrý 

informativní charakter a na jejich základě je možné sledovat vývoj ukazatelů 

v budoucnosti. 
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