
STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa 

Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., 

 o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 558) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 20. srpna 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to 

z následujících důvodů: 

1. Navržené snížení sazeb u daně z přidané hodnoty nekoresponduje se záměry 

vlády na změny ve zdaňování dodání zboží a poskytování služeb touto nepřímou 

daní. Navržené opatření neodpovídá koncepci vlády ohledně podoby  

a případných změn u této daně, což vyplývá i ze závazku obsaženého v koaliční 

smlouvě snížit pouze první sníženou sazbu DPH, ovšem ve vazbě na předchozí 

zvýšení efektivity výběru této daně. 

 

2. Navržená změna sazeb u daně z přidané hodnoty by představovala významný 

dopad na státní rozpočet, jakož i rozpočty krajů a obcí. Vláda je přesvědčena,  

že rozhodnutí ohledně navržení míry daňového zatížení by v daném případě, 

vzhledem ke značnému dopadu i na již projednávaný státní rozpočet na rok 2016, 

měla učinit sama, přičemž by mu musela předcházet podrobná právní a 

ekonomická analýza, včetně důsledného zhodnocení dopadů takové regulace. 

 

3. Vláda se současně neztotožňuje s tvrzením předkladatelů o výši výpadku příjmů 

v důsledku navrženého snížení sazeb u DPH, který by byl podle kvalifikovaného 

odhadu o 3 mld. vyšší. Tento negativní dopad by byl dodatečně posílen i změnou 

rozpočtového určení daní, neboť od roku 2016 je navrženo snížení podílu 

státního rozpočtu na celostátním hrubém výnosu DPH. 
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4. Argumenty předkladatelů, že pokles sazeb DPH významněji podpoří spotřebu 

domácností, shledává vláda příliš optimistickými. Rovněž deklarované snížení 

spotřebitelských cen z důvodu snížení sazeb DPH je diskutabilní, protože 

spotřebitelské ceny jsou velmi rigidní směrem k jejich snižování, a to více  

v období ekonomického oživení. Plné promítnutí snížení sazeb DPH  

do spotřebitelských cen je tak velmi nepravděpodobné a dalo by se očekávat,  

že pokles spotřebitelských cen by se projevil až v dlouhodobém horizontu vlivem 

prosazení se konkurence. 

Jediným bezprostředním dopadem navrhované úpravy na změnu spotřeby 

domácností při poklesu sazby by mohl být posun spotřeby domácností v čase, 

kdy domácnosti by odložily nákup zejména zboží dlouhodobé spotřeby (drahá 

elektronika, investice do bydlení, automobily) až po snížení sazeb DPH. Tento 

posun by se projevil nežádoucím poklesem inkasa bezprostředně před nabytím 

účinnosti navržených snížených sazeb. 

 

5. V neposlední řadě vláda upozorňuje, že v současné době, kdy deficit rozpočtů 

vládních institucí je stále daleko od vyrovnanosti, by snížení sazeb DPH, a tím  

i rozpočtových příjmů, nevedlo k naplnění záměrů fiskální politiky vlády, naopak 

by vedlo k nutnosti přijímat úsporná opatření. 

 

6. Návrh na přeřazení stravovacích služeb do první snížené sazby DPH obsažený  

v předloženém poslaneckém návrhu je zcela shodný s návrhem, který vláda 

předložila v rámci návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s přijetím zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 514), který je již projednáván  

v Poslanecké sněmovně. Prvé čtení tohoto návrhu proběhlo dne 10. července 

2015 a návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru 

garančnímu a jako dalšímu výboru hospodářskému. Projednávání shodné úpravy, 

jejíž přijetí Poslaneckou sněmovnou lze předpokládat, ve dvou samostatných 

předlohách, shledává vláda zcela neodůvodněným. 
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