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1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

Zpracovatel: 

Ministerstvo financí 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2021 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona 

Daň z nemovitých věcí 
Cílem je umožnit stanovení místního koeficientu také pro jednotlivou část obce. Zároveň 

výslovně zakotvit, že pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný 
v katastru nemovitostí. Není-li u pozemku jeho druh evidován, je cílem postavit na jisto, že pro 

účely daně z pozemků je rozhodující skutečný stav tohoto pozemku odpovídající druhu pozemku 
v členění podle katastrálního zákona. 

Redukce daňových výjimek v daních z příjmů 
Cílem je potlačení některých výjimek, selektivních režimů. Ty způsobují distorze v daňovém 

systému, komplikují ho a motivují subjekty se často chovat uměle, ne zcela efektivně (pomine-li 
se získaná úleva). 

Z tohoto důvodu se navrhuje zrušení nebo omezení některých výjimek, a to: 

• prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje některých nemovitých věcí 

• zrušení osvobození úrokových příjmů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se 
sídlem v České republice nebo Českou republikou.  

• zobecnění daňové podpory stravování, tak aby byla dosažitelná v zásadě pro všechny 
zaměstnance. 

Povinné značení lihu 

Cílem je snížení finanční zátěže distributorů lihu stanovením více pásem kauce distributora lihu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Celkové dopady návrhu zákona na veřejné rozpočty v jednotlivých letech (v mld. Kč): 

Rok Dopad na veřejné rozpočty Dopad na státní rozpočet 

2021 2,2 2,2 

2022 -0,6 0,8 

2023 1,5 2,9 

2024 1,5 2,9 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMMLZM3B)



Stránka 3 z 44 
 

Daň z nemovitých věcí 

Výnos daně z nemovitých věcí je příjmem obcí, návrh právní úpravy dává obcím možnost 
ovlivnit výši tohoto výnosu. Na rozpočet územně samosprávných celků lze očekávat pozitivní 

dopad, na rozpočet státu mírně negativní dopad způsobený na straně správce daně výdajem 
souvisejícím zejména s technickým zajištěním, přenosem a vložením dat z obecně závazných 

vyhlášek do automatizovaného daňového systému správce daně (ADIS). Ohledně druhu pozemku 
lze předpokládat dopad neutrální. 

Redukce daňových výjimek v daních z příjmů 
Částečným omezením jedné z výjimek v zákoně o daních z příjmů, prodloužením lhůty mezi 

nabytím a prodejem nemovité věci, dojde k mírnému zvýšení inkasa veřejných rozpočtů z daně 
z příjmů fyzických osob. Odhad daňového dopadu na dani z příjmů fyzických osob je stanoven ve 

výši 1,1 mld. Kč ročně po plném náběhu opatření. Vlivem přechodných ustanovení bude tento 
pozitivní dopad dosahován postupně. Odstraněním osvobození od daně a jeho zahrnutím do 

samostatného základu daně určité části poplatníků – nerezidentních fyzických i právnických osob 
lze předpokládat, že dojde k mírnému pozitivnímu dopadu na veřejné rozpočty, byť téměř 

 nevýznamným. Rozšíření daňové podpory stravování zaměstnanců o peněžitý příspěvek opatření 
vyvolává negativní dopady na veřejné rozpočty. Jestliže příspěvek na stravování formou 

stravenkového paušálu využijí všichni zaměstnanci, kteří v současné době nečerpají žádné daňové 
zvýhodnění na stravování (přibližně 1 milion zaměstnanců), bude dopad na veřejné rozpočty na 

daních z příjmů činit -2,4 mld. Kč, přičemž u státního rozpočtu dosáhne daňový dopad -1,8 mld. 
Kč. Dalších -1,7 mld. Kč představuje dopad do veřejných rozpočtů na sociální pojistné fyzických 

osob zaměstnavatelů a -0,8 mld. Kč na zdravotním pojistném fyzických osob zaměstnavatelů. Lze 
předpokládat, že v souvislosti se zavedením stravenkového paušálu dojde k určitému navýšení 

disponibilního důchodu domácností a tím k částečnému nárůstu spotřeby, který se pozitivně 
projeví v nárůstu inkasa DPH. Tento dopad však není z konzervativních důvodů vyčíslen. Pokud 

zaměstnavatelé těmto zaměstnancům začnou nově poskytovat peněžitý příspěvek místo 
stávajícího režimu, žádné dodatečné rozpočtové dopady to nepřinese, protože jak stávající daňově 

zvýhodněné formy poskytovaného stravování, tak tato nová forma je od daně osvobozena a není 
zpojistněna. 

Celkové dopady těchto úprav na veřejné rozpočty na daních z příjmů tak budou -1,3 mld. Kč, 
přičemž na státní rozpočet přibližně -0,9 mld. Kč. V oblasti sociálního pojistného fyzických osob 

zaměstnavatelů pak dalších 1,7 mld. Kč negativního dopadu na státní rozpočet. Celkový dopad na 
státní rozpočet tak představuje -2,6 mld. Kč.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  

  

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Daň z nemovitých věcí 
V důsledku změny může dojít k dopadu na podnikající daňové subjekty v závislosti na tom, zda 

obec využije možnost stanovit místní koeficient, jakým způsobem, a v jaké výši. Ohledně druhu 
pozemku lze předpokládat dopad neutrální. 

Redukce daňových výjimek v daních z příjmů 
Celkově bude redukce daňových výjimek znamenat zjednodušení a ztransparentnění daňového 

systému. Poplatníci nebudou motivováni daňovým systémem ke korekci svých povinností tak, 
aby byli nuceni vytvářet uměle nepřirozené konstrukty, které mikroekonomicky mají smysl jen 
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v kontextu daňového zacházení. 

Z hlediska jednotlivých podnikatelských odvětví se navržené změny mohou dotknout zejména 
poskytovatelů poukázkových systémů, kde je možné, že část zaměstnavatelů a zaměstnanců 

přejde na alternativní systém poskytování příspěvku na stravování. Lze předpokládat, že 
poukázkové systémy zůstanou zachovány minimálně v té míře, v jaké je jejich použití efektivní 

ve srovnání s dalšími formami stravování za stejných podmínek z hlediska daňového režimu. 

Povinné značení lihu 

V důsledku změny dojde ke snížení finanční zátěže distributorů lihu, což se pozitivně projeví 
na fungování daného segmentu trhu. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

Daň z nemovitých věcí 
Dopad na obce lze v obecné rovině posoudit jako pozitivní. Navrhuje se rozšíření fiskální 

autonomie obce prostřednictvím posílení její daňové pravomoci za podmínek stanovených 
v zákoně o dani z nemovitých věcí. Na rozdíl od současného stavu možnost vydat obecně 

závaznou vyhlášku by se nemusela vztahovat na veškeré nemovité věci na území celé obce, ale 
pouze na jednotlivé vymezené části obce. Ohledně druhu pozemku lze předpokládat dopad 

neutrální. 

Redukce daňových výjimek v daních z příjmů 

Dopad se projeví na rozpočtech obcí a krajů v kontextu sdílení daňového výnosu.  

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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A  Daň z nemovitých věcí 

1. Místní koeficient 

1.1. Důvod předložení a cíle 

1.1.1. Název a definice problému 

Zákon o dani z nemovitých věcí vyžaduje provedení některých dílčích upřesnění, jejichž 

potřeba vyvstala z aplikační praxe. V souvislosti s tím se navrhuje revize stávající právní 
úpravy ohledně stanovení místního koeficientu.  

Místní koeficient byl zaveden zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, 
kterým byl s účinností od 1. 1. 2008 novelizován zákon o dani z nemovitých věcí.   

Podle stávající právní úpravy má obec možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou pouze 
jeden místní koeficient, a to pro všechny nemovité věci na území celé obce, s výjimkou 

zemědělských pozemků, tj. pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 
a trvalých travních porostů. Praxe však ukazuje, že stávající právní úprava nemusí být pro 

obce příliš vyhovující právě z důvodu plošné aplikace místního koeficientu na veškeré 
nemovité věci na území obce. Možnost stanovit místní koeficient proto není obcemi příliš 

využívána.  

Stávající právní úprava stanovení místního koeficientu na veškeré nemovité věci na území 

obce, s výjimkou zemědělských pozemků, není dostatečnou motivací pro obec, aby 
přistoupila k jeho zavedení na svém území a jeho prostřednictvím tak ovlivnila ve prospěch 

svého rozpočtu výši výnosu daně z nemovitých věcí, která je jejím příjmem. Na základě 
dosavadních zkušeností a ohlasů některých obcí lze předpokládat, že změna stávající právní 

úpravy stanovení místního koeficientu přinese vyšší zájem obcí o využití této možnosti. 

1.1.2. Popis existujícího stavu v dané oblasti 

Možnost stanovení místního koeficientu byla zavedena zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, kterým byl novelizován zákon o dani z nemovitých věcí. V prvním 

zdaňovacím období, tj. zdaňovacím období roku 2009, jej poprvé stanovilo 389 obcí. 
V následujícím zdaňovacím období roku 2010 došlo k poklesu počtu obcí s místním 

koeficientem na 284 obcí. Důvodem tohoto poklesu byla snaha obcí zmírnit navýšení 
daňového zatížení poplatníků daně z nemovitých věcí zapříčiněného zvýšením některých 

základních sazeb daně z nemovitých věcí v tomto zdaňovacím období v důsledku přijetí 
zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. 

Podle stávající právní úpravy má obec možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou pouze 

jeden místní koeficient, a to pro všechny nemovité věci na území celé obce, s výjimkou 
pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Na 

tyto zemědělské pozemky se místní koeficient nikdy nevztahoval. Místním koeficientem se 
vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných 

jednotek, případně jejich souhrny. 
 

Od zdaňovacího období 2012 počet obcí, které stanovily místní koeficient, se pozvolně 
zvyšuje, což je zřejmé z následujícího přehledu, avšak nárůst počtu těchto obcí ve srovnání 

s celkovým počtem obcí v České republice je nadále velmi nízký. 
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Tabulka č. 1: Místní koeficient v letech 2009 až 2019 

 

Zdaňovací období  
Celkový počet obcí 

s místním 

koeficientem   

 Počet obcí v členění dle výše místního koeficientu   

(dále jen „MK“) 

MK 2 MK 3 MK 4 MK 5 

2009 389 313 58 6 12 

2010 284 252 20 1 11 

2011 299 262 25 1 11 

2012 404 341 41 4 18 

2013 494 417 53 7 17 

2014 514 431 57 9 17 

2015 518 439 53 9 17 

2016 558 467 63 11 17 

2017 586 486 67 16 17 

2018 593 492 70 14 17 

2019 596 495 71 13 17 

Zdroj: Údaje jsou z automatizovaného daňového systému (ADIS), celkový počet obcí v jednotlivých zdaňovacích obdobích se 
pohyboval v rozmezí 6241 obcí – 6250 obcí. 

1.1.3. Identifikace dotčených subjektů 

Obce 

Pokud obce využijí svého oprávnění vydat obecně závaznou vyhlášku ohledně stanovení 

místního koeficientu, mají možnost zvýšit svůj příjem z výnosu daně z nemovitých věcí. 
Výnos daně z nemovitých věcí je daňovým příjmem rozpočtů obcí. Pole zákona 

o rozpočtovém určení daní je příjemcem výnosu ta obec, na jejímž území se nemovitá věc 
nachází (viz § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Poplatník daně z nemovitých věcí 

Pokud se nemovité věci nachází na území obce, která vydá obecně závaznou vyhlášku 
ohledně stanovení místního koeficientu. 

Správce daně 

Je-li předmětem daně nemovitá věc, je ke správě daní místně příslušný správce daně, v jehož 

obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. 

1.1.4. Popis cílového stavu 

Navrhuje se rozšíření pravomoci obcí pro stanovení místního koeficientu, které umožní obcím 
stanovit místní koeficient nově pro jednotlivé části obce. Cílem návrhu je rozšíření fiskální 

autonomie obcí prostřednictvím posílení jejich pravomoci v rámci daně z nemovitých věcí.  
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Záměrem navržené právní úpravy je dosáhnout takové úpravy, podle které bude obec 

oprávněna se rozhodnout, zda místní koeficient stanoví obecně závaznou vyhláškou pro část 
svého území. Zároveň je žádoucí zachovat i nadále oprávnění obce stanovit jeden místní 

koeficient pro všechny nemovité věci na jejím území. Volba možného řešení, jak stanovit 
místní koeficient, je proto ponechána na rozhodnutí obce. V případě, že se obec rozhodne 

stanovit místní koeficient pro jednotlivé části obce, je rovněž cílem zakotvit možnost 
stanovení výše místního koeficientu rozdílně pro jednotlivé části obce, avšak pro vymezenou 

jednotlivou část vždy ve shodné výši.  

K vymezení jednotlivé části obce nebo jednotlivých částí obce by měla obec přistupovat 

odpovědně a zejména zvážit specifika jednotlivých částí obce. S ohledem na to, že obec 
místní koeficient stanoví obecně závaznou vyhláškou, tedy právním předpisem, musí 

současně dodržet všechny požadavky vyplývající ze zákona o dani z nemovitých věcí 
a zákona o obcích, ústavního pořádku a evropského práva, zejména tak nemůže stanovit 

místní koeficient diskriminačním způsobem a jeho stanovení nesmí mít tzv. rdousící efekt 
(srov. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/03 ze dne 18. srpna 2004).  

Pojem „jednotlivá část obce“ se v zákoně o dani z nemovitých věcí vyskytuje již od 1. ledna 
1993, kdy tento zákon nabyl účinnosti. Některé obce mají s tímto pojmem zkušenost, neboť 

již využily svého oprávnění obecně závaznou vyhláškou upravit výši zákonného koeficientu 
pro jednotlivé části obce dle § 6 odst. 4 písm. b), nebo § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani 

z nemovitých věcí. Návrh zákona tak reaguje na tyto dosavadní zkušenosti obcí s tímto 
pojmem a nově jim dává možnost stanovit místní koeficient rovněž pro jednotlivou část obce, 

pokud území této části obce přesně vymezí v obecně závazné vyhlášce. 

Pod pojmem „jednotlivá část obce“ tak lze rozumět jak katastrální území, tak jakoukoliv část 

obce jednoznačným a nezaměnitelným způsobem vymezenou, např. uvedením názvu 
městského obvodu nebo městské části obce ve statutárních městech, názvem ulice, parcelními 

čísly pozemků, nebo stavbami s číslem popisným či evidenčním, vždy s uvedením názvu 
katastrálního území, ve kterém se tyto nemovité věci nacházejí. Přesná identifikace pozemků 

nacházejících se v jednotlivých částech obce má zásadní význam pro správné stanovení daně 
z nemovitých věcí.  

Má-li místní koeficient být stanoven pro určitou část území zahrnující pouze budovy 
rozdělené na jednotky, vždy je třeba uvést katastrální území, číslo popisné budovy, název 

ulice či náměstí, nebo název části obce, eventuálně parcelní číslo pozemku či parcelní čísla 
pozemků v dané lokalitě, na kterých se budova či budovy nachází. Pokud budova nemá číslo 

popisné nebo evidenční, lze ji identifikovat parcelním číslem pozemku a druhem pozemku, na 
kterém se budova nachází. Inženýrskou stavbu lze rovněž identifikovat prostřednictvím 

parcelního čísla pozemku nebo parcelních čísel pozemků s uvedením druhu pozemku. 

Současně obci i nadále zůstává její stávající oprávnění stanovit pro všechny nemovité věci na 

celém území obce jeden místní koeficient, pokud nemá potřebu za tímto účelem území obce 
dále diferencovat. Jde o oprávnění obce stanovit místní koeficient, nikoliv její povinnost. 

Pokud obec již v současné době má na svém území místní koeficient zaveden a hodlá jej 
zachovat v nezměněném rozsahu, není za tím účelem povinna vydat novou obecně závaznou 

vyhlášku, protože se i nadále použije v plném rozsahu obecně závazná vyhláška stávající.  

U zemědělských pozemků zůstává i nadále zachována stávající právní úprava neumožňující 
místní koeficient vztáhnout na pozemky uvedené v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých 

věcí, kterými jsou pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých 
travních porostů. Tyto pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu, požívají tak 

určité ochrany a místní koeficient se na ně nevztahuje bez ohledu na to, zda obec stanoví 
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místní koeficient pro všechny nemovité věci na celém území obce, nebo místní koeficient 

stanoví pouze na část obce.  

Cílem navržené právní úpravy je umožnit obcím, zejména s ohledem na rozlohu svého území, 

aby dostatečně odpovědně zvážily existenci důvodů pro stanovení, případně nestanovení 
místního koeficientu pro určitou část obce, zejména s přihlédnutím k tomu, zda jde o centrální 

či okrajovou část území obce, jaká je úroveň občanské vybavenosti dané lokality, dopravní 
obslužnost apod. 

1.1.5. Zhodnocení rizika 

Nepřijetí navrhované změny příslušných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí 
znamená zachování současného stavu, přičemž lze odůvodněně očekávat, že počet obcí, které 

se rozhodnou ovlivnit výši jejich příjmů z daně z nemovitých věcí, a tím tak ovlivnit výši 
finančních zdrojů na financování místních potřeb občanů v obci, se zásadním způsobem 

nezvýší. Rizikem zachování stávající právní úpravy by mohl být přetrvávající nízký zájem 
obcí o využití tohoto institutu. 

Současná právní úprava neobsahuje dostatečně motivující prvky pro obce, aby využily 
možnosti stanovení místního koeficientu. 

1.2. Návrh variant řešení 

1.2.1. Varianta 0 - Zachování současného stavu 

Varianta 0 představuje zachování stávající právní úpravy beze změny, tj. stanovení pouze 
jednoho místního koeficientu obcemi obecně závaznou vyhláškou, a to pro všechny nemovité 

věci na území celé obce, s výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných 
sadů a trvalých travních porostů. Takto nastavená právní úprava může být jednou z hlavních 

překážek ovlivňujících výraznější využití stanovení místního koeficientu obcemi obecně 
závaznou vyhláškou.  

1.2.2. Varianta 1 – Rozšíření pravomoci obce při stanovení místního koeficientu 

Varianta 1 představuje rozšíření pravomoci obce v oblasti stanovení místního koeficientu, a to 

buď na celé území obce, nebo na jednotlivé části obce, a to i v rozdílné výši u jednotlivých 
částí obce.  

1.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

1.3.1. Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 

a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých navržených variant.  

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována následující: 

• posílení daňové autonomie obcí 

• zvýšení počtu možností obcí  

• zvýšení daňové zátěže na straně některých poplatníků daně 

• zvýšení finančních nákladů na straně státu 

• zvýšení administrativní zátěže správce daně 
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Posílení daňové autonomie obcí 

V případě varianty 0 stanovený cíl nebude dosažen. Tato varianta neumožňuje dosáhnout 
záměru zakotvení možnosti stanovit místní koeficient obcemi také diferencovaně pro 

nemovité věci nacházející se v jednotlivých částech obce. Vzhledem k tomu, že by nedošlo ke 
změně stávající úpravy, nebylo by ani dosaženo očekávaného přínosu v podobě zvýšení 

fiskální autonomie obcí v oblasti daně z nemovitých věcí.  

Naopak v případě varianty 1 dojde k dosažení sledovaného cíle, a tedy i k posílení fiskální 

autonomie obcí. Takto navržená fiskální autonomie umožní obci rozhodování v oblasti 
plánování dalšího rozvoje obce. Zda této možnosti obec využije či nevyužije, případě do jaké 

míry, záleží na jejím uvážení a důkladném zhodnocení situace. Stanovení místního 
koeficientu obecně závaznou vyhláškou náleží do samostatné působnosti obce. Navržená 

možnost stanovení místního koeficientu tak podporuje růst efektivity rozhodování na obecní 
úrovni. 

Zvýšení počtu možnosti obcí  

Varianta 0 ponechává možnost stanovit plošné zatížení nemovitých věcí místním 

koeficientem v nezměněné podobě, čímž nezohledňuje zvláštnosti jednotlivých částí území 
obce. 

Varianta 1 je založena na předpokladu, že obec zvážila své možnosti a rozhodla se obecně 
závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient pro jednotlivé části obce. Ze stanovení 

místního koeficientu jsou vyloučeny tzv. zemědělské pozemky.  

Pro takto vymezenou část obce nebo části obce, má obec možnost stanovit jeden místní 

koeficient, který se bude vztahovat na veškeré nemovité věci nacházející se v této její části, 
s vyloučením tzv. zemědělských pozemků. Přičemž takto vymezené části obce se od sebe 

navzájem mohou lišit výší místního koeficientu a pro některé části území nemusí být místní 
koeficient vůbec stanoven. 

Možnost stanovit pouze jeden místní koeficient pro celé území obce zůstává zachována, stejně 
tak se místní koeficient nebude vztahovat na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 

ovocných sadů a trvalých travních porostů. 

Označení nemovitých věcí nacházejících se v jednotlivých částech obce by mělo být 

jednoznačné, aby byla zajištěna přesná identifikace daného území tak, aby bylo jak 
poplatníkům daně z nemovitých věcí, tak správcům daně jasné, jaké nemovité věci se pro 

účely stanovení místního koeficientu v dané části obce nacházejí. 

Zvýšení daňové zátěže na straně některých poplatníků daně  

V případě varianty 0 nedojde k posunu oproti stávajícímu stavu umožňujícímu stanovit pouze 
jeden místní koeficient na všechny nemovité věci pro celé území obce, s výjimkou 

tzv. zemědělských pozemků. Současná právní úprava má tak plošný dopad na daňové 
subjekty, jejichž nemovité věci se na území obce nacházejí.  

Varianta 1 umožněním diferencovat výši místního koeficientu dle jednotlivých částí obce, by 
se mohla na daňovém zatížení daňových subjektů projevit více diferencovaně, pokud by obec 

vymezila jednotlivou část či části obce pro účely stanovení místního koeficientu a místní 
koeficient pro jednotlivé obce by stanovila v odlišné výši, nebo v důsledku přijetí navržené 

úpravy by se obec rozhodla v jednotlivých částech obce místní koeficient stanovit nově. 
V případě nestanovení místního koeficientu na části území obce, by se tak výše daňového 
zatížení daňových subjektů z tohoto důvodu nezvýšila. 
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Zvýšení finančních nákladů na straně státu 

V případě varianty 0 stávající stav zůstává nezměněn.  

Varianta 1 se vztahuje k možnosti obcí diferencovat výši koeficientu dle jednotlivých částí 

obce. Skutečné finanční dopady přijetí této změny nelze reálně odhadnout. Obecně lze 
konstatovat, že navržená změna zásadním způsobem nezatíží státní rozpočet, nicméně lze 

očekávat jednorázové náklady na straně státu vyvolané požadavky zejména na úpravy 
systému automatizovaného daňového informačního systému (dále jen „ADIS“). Náklady na 

realizaci nezbytných technických úprav v systému ADIS lze tak odhadnout na cca 4 mil. Kč.  

Zvýšení administrativní zátěže správce daně  

Testuje varianty podle toho, jaká zátěž je spojena s jednotlivými variantami. 

V případě varianty 0 nedojde k posunu oproti stávajícímu stavu, kdy v případě stanovení 

místního koeficientu na celé území a pro všechny nemovité věci, správce daně uvede kód 
obce a výši místního koeficientu. Možné nepatrné zvýšení administrativní zátěže nelze zcela 

vyloučit ani u varianty 0, a to s ohledem na možnou skutečnost, že se větší počet obcí nově 
rozhodne využít stávající možnosti zakotvit místní koeficient na celé území obce, tj. takové 

rozhodnutí by učinily ty obce, které doposud místní koeficient nestanovily. Dosavadní 
zkušenosti s aplikací stávající právní úpravy však nenasvědčují tomu, že nárůst počtu nově 

vydaných obecně závazných vyhlášek dle stávající úpravy by mohl být výraznější.  

Varianta 1 může přinést zvýšení administrativní zátěže na straně správce daně, a to 

v závislosti na tom, jak obce vymezí jednotlivou část svého území pro stanovení místního 
koeficientu. Pokud obecně závaznou vyhláškou stanoví obec místní koeficient na část obce, 

která by byla vymezená parcelními nebo popisnými čísly, správce daně by měl všechny tyto 
údaje individuálně zaevidovat do systému ADIS. Tento způsob bude pro správce daně 

náročnější než v jiných případech. Menší náročnost by tak nastala v případě, pokud by obec 
přistoupila k vymezení části obce dle katastrálního území, nebo ve statutárních městech dle 

městského obvodu nebo městské části; v této podobě by zadání dat do systému ADIS mohlo 
být pro správce daně méně administrativně náročné. 

1.4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

V následujícím souhrnu navržených variant řešení je pro zpřehlednění jejich vyhodnocení 
podle zvolených kritérií použito číselné vyjádření vhodnosti jednotlivých variant, přičemž 

hodnotitel řadí varianty číslicemi od nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 2). 

Tabulka 1: Vyhodnocení kritérií 
 
Posílení daňové 

autonomie obcí 

 Zvýšení počtu 

možností obcí 

Zvýšení daňové zátěže na 

straně některých 

poplatníků 

Zvýšení finančních 

nákladů na straně 

státu 

Zvýšení administrativní zátěže 

správce daně. 

V0 2 2 2 1 1 

V1 1 1 1 2 2 

 

Ze vzájemného porovnání jednotlivých variant podle zvolených kritérií vyplývá, 
že nejvhodnější z  posuzovaných je varianta 1. Tato varianta bude následně rozpracována 

v návrhu novely zákona o dani z nemovitých věcí. 
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1.5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou provedeny formou novely zákona o dani z nemovitých věcí, která 

je součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 
zákony. Orgánem odpovědným za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Finanční 

správy České republiky. 

1.6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost přijatých změn se projeví až po určité době, protože stanovení místního koeficientu 
předchází vydání obecně závazné vyhlášky obcí, pokud se obec k tomuto kroku rozhodne. 

1.7. Konzultace a zdroje dat 

Problematika byla konzultována s Generálním finančním ředitelstvím a se zástupci odborné 

veřejnosti. 

1.8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo financí 

Mgr. Libuše Vandasová 

Ministerstvo financí, odbor 18 – Nepřímé daně 

tel.: +420 257 04 2328, e-mail: libuse.vandasova@mfcr.cz 

2. Druh pozemku pro účely daně z pozemků 

2.1. Důvod předložení a cíle 

2.1.1. Název a definice problému 

Zákon o dani z nemovitých věcí používá při stanovení základu daně nebo sazby daně slova 
„pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů 

(původně luk a pastvin), zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha“, aniž by však v něm bylo 
výslovně uvedeno, že u pozemku se vychází z údaje evidovaného v katastru nemovitostí, 

nikoliv ze skutečného stavu. Absence provázanosti pozemku na údaj evidovaný v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zcela chybí. Přičemž údaj o druhu pozemku evidovaný 

v katastru nemovitostí nemusí být totožný s faktickým stavem pozemku.  

Dosavadní zkušenosti ukazují, že v zájmu posílení právní jistoty, a to jak na straně poplatníka 

daně z nemovitých věcí, tak i správce daně, je přímo v zákoně o dani z nemovitých věcí 
vhodné stanovit, že pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný 

v katastru nemovitostí. 

2.1.2. Popis existujícího stavu v dané oblasti 

Při stanovení daně z pozemků, tedy určení předmětu daně, základu daně a sazby daně, se 
vychází z údajů ohledně druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí; tato skutečnost 

však nebyla v zákoně o dani z nemovitých věcí doposud výslovně uvedena. Tento stav trvá již 
od 1. ledna 1993, kdy zákon o dani z nemovitých věcí nabyl účinnosti.  

V zákoně o dani z nemovitých věcí prozatím není ustanovení, které by stanovilo, že 
pozemkem orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých travních porostů, 
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zastavěnou plochou a nádvořím, ostatní plochou, vodní plochou, lesním pozemkem se rozumí 

druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, 
ovocný sad, trvalý travní porost, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, vodní plocha, 

lesní pozemek. 

Stávající právní úprava rovněž neuvádí, z čeho se vychází pro účely daně z nemovitých věcí 

v případě pozemku, u kterého není v katastru nemovitostí evidován druh pozemku. 

Právě absence této právní úpravy v zákoně o dani z nemovitých věcí může způsobovat určitou 

právní nejistotu v této oblasti, a to jak ze strany poplatníků daně z nemovitých věcí, tak 
správců daně. Proto současná praxe ukazuje na skutečnost, že v tomto směru by bylo vhodné 

stávající právní úpravy zakotvit jednoznačněji.  

Předmětem evidence v katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel.Podle § 3 odst. 2 

zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, se pozemky člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 

sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní 
plochy. Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty jsou 

zemědělskými pozemky. 

Český úřad zeměměřický a katastrální ve své výroční zprávě za rok 2018 mimo jiné uvádí: 

„Katastr nemovitostí je založen na principu evidování údajů podle předložených listin. Pro 
zápis právních vztahů platí převážně zásada konstitutivnosti (právo vzniká až zápisem). Pro 

ostatní zápisy (druh pozemku, jeho využití, ochrana) platí pouhý evidenční princip, což 
negativně ovlivňuje aktuálnost těchto údajů, neboť vlastníci nemovitostí svoji ohlašovací 

povinnost často neplní. Někdy je pro vlastníky dokonce výhodné, když některé změny nejsou 
do katastru promítnuty (např. z důvodu nižší daně z nemovitostí). To omezuje využití údajů 

katastru pro celou řadu činností, kdy je třeba pracovat s údaji odrážejícími situaci v terénu.“  

Dosavadní zkušenosti však ukazují, že stav právní evidence může být odlišný od stavu 

faktického a může být potencionálním zdrojem pochybností o správnosti stanovení druhu 
pozemku k 1. lednu zdaňovacího období. Proto v zájmu právní jistoty, a to jak poplatníků 

daně z pozemků, tak správců daně a též i obcí při plánování výnosu daně, se navrhuje novela 
zákona o dani z nemovitých věcí, která by současný stav upřesnila s tím, že rozhodující je 

údaj ohledně druhu pozemku evidovaný v katastru nemovitostí. 

2.1.3. Identifikace dotčených subjektů 

Poplatník daně z nemovitých věcí 

Poplatníkem daně z pozemků je zpravidla vlastník pozemku. U pozemku evidovaného 
v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, tj. na listu vlastnickém není evidován druh 

pozemku, je poplatníkem daně z pozemků jejich nájemce nebo pachtýř, pokud jsou tyto 
pozemky pronajaty nebo propachtovány. 

Správce daně 

Je-li předmětem daně nemovitá věc, je ke správě daní místně příslušný správce daně, v jehož 

obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází. 

Obce 

Výnos daně z nemovitých věcí je daňovým příjmem rozpočtů obcí; v jejich zájmu je tak 
správné stanovení daně z nemovitých věcí. Podle zákona o rozpočtovém určení daní je 
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příjemcem výnosu ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází (viz § 4 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů). 

2.1.4. Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je zakotvit jednoznačnou právní úpravu, a tím zvýšit právní jistotu poplatníků 

daně z nemovitých věcí a správců daně při stanovení daně z nemovitých věcí. Proto se pro 
účely daně z nemovitých věcí navrhuje upřesnit, že rozhodující je druh pozemku evidovaný 

v katastru nemovitostí, jde-li o pozemek, jehož druh je v katastru nemovitostí evidován. 

Proto je třeba v zákoně o dani z nemovitých věcí výslovně legislativně stanovit, že pro účely 

daně z nemovitých věcí je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí, bez 
ohledu na jeho skutečný stav, pokud je druh pozemku v katastru nemovitostí evidován. 

Nezbytnost navržené právní úpravy vyplývá z aplikační praxe. Pro stanovení daně 
z nemovitých věcí mají údaje evidované v katastru nemovitostí značný význam. Údaj o druhu 

pozemku evidovaný v katastru nemovitostí není neměnným údajem, avšak v zájmu vlastníka 
pozemku by mělo být, aby druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí odpovídal 

faktickému stavu pozemku.  

Obecně platí, že pro účely daně z nemovitých věcí je rozhodující stav k 1. lednu zdaňovacího 

období, takže druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí k tomuto datu má zásadní 
význam pro správné stanovení daně z nemovitých věcí. Navržená právní úprava by měla 

přispět k  odstranění pochybností ohledně druhu pozemku rozhodného pro účely daně 
z pozemků a přispět tak k právní jistotě v této oblasti.  

Pouze u pozemků, u nichž není na listu vlastnickém evidován druh pozemku, se navrhuje 
vycházet z jejich skutečného stavu pozemku, který odpovídá některému z jednotlivých druhů 

pozemku podle katastrálního zákona. Tyto pozemky stále existují, na listu vlastnickém však 
není uveden druh pozemku, ale jedná se o pozemky evidované zjednodušeným způsobem. 

Postupně v důsledku provádění zejména komplexních pozemkových úprav, případně obnovy 
katastrálního operátu, dochází k přesnému zaměření těchto pozemků, a tak po odstranění 

zjednodušené evidence je na listu vlastnickém uveden druh pozemku v členění podle druhů 
pozemku podle katastrálního zákona. 

2.1.5. Zhodnocení rizika 

Nepřijetí navrhované změny příslušných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí 

znamená nereagovat na informace a upozornění zejména správců daně vyplývající z jejich 
poznatků při výkonu správy daně z nemovitých věcí, jakož i od odborníků z daňové 

veřejnosti. 

V případě zachování současného stavu, lze předpokládat kumulaci negativních jevů s dopady 

do daně z nemovitých věcí. Obecně platí, že pro účely daně z nemovitých věcí je rozhodující 
stav k 1. lednu zdaňovacího období, což znamená, že druh pozemku evidovaný v katastru 

nemovitostí k tomuto datu má zásadní význam pro správné stanovení daně z nemovitých věcí. 
Novela zákona o dani z nemovitých věcí tak reaguje na současný stav a usiluje o nastolení 

právní jistotu v této oblasti. 

Druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí, je údajem, který lze změnit a často se tak 

děje, a to jak na základě ohlášení vlastníka pozemku, nebo v důsledku obnovy katastrálního 
operátu prováděné katastrálními úřady, nebo na základě revize katastru. Veškeré tyto 

skutečnosti jsou tak rizikem stávající právní úpravy.   
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2.2. Návrh variant řešení 

2.2.1. Varianta 0 - Zachování současného stavu 

V případě zachování současného stavu, lze předpokládat kumulaci negativních jevů s dopady 
do daně z nemovitých věcí. Při zachování stávajícího stavu nejednoznačného znění zákona 

o dani z nemovitých věcí, by nebylo možné v některých případech účinně zamezit sporům 
v daňovém řízení, ani s tím spojenému případnému zvýšení administrativní náročnosti správy 

daně v některých případech.  

Obecně platí, že pro účely daně z nemovitých věcí je rozhodující stav k 1. lednu zdaňovacího 

období, což znamená, že druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí k tomuto datu má 
zásadní význam pro správné stanovení daně z nemovitých věcí. Zachování současného stavu 

neodstraní nejistotu spojenou s druhem pozemku rozhodným pro správné stanovení daně, a to 
i v případě, že nenastane žádná změna ohledně druhu pozemku evidovaného v katastru 

nemovitostí.  

2.2.2. Varianta 1 – Druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí 

Varianta 1 spočívá v posílení právní jistoty ohledně stanovení druhu pozemku evidovaného 
v katastru nemovitostí jako rozhodné skutečnosti při stanovení daně z nemovitých věcí. 

Druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí je údajem, který lze změnit a často se tak 
děje, a to jak na základě ohlášení vlastníka pozemku, tak v důsledku obnovy katastrálního 

operátu prováděné katastrálními úřady, nebo na základě revize katastru nebo jako výsledek 
uskutečněných pozemkových úprav. S ohledem na veškeré tyto skutečnosti ovlivňující 

provedení změny druhu pozemku a v zájmu odstranění pochybností ohledně data zápisu 
změny druhu pozemku do katastru nemovitostí se navrhuje legislativní úprava daně 

z nemovitých věcí.  

2.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

2.3.1. Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 
a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých navržených variant.  

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována následující: 

• posílení formalismu pro účely správy daně 

• posílení právní jistoty 

• zvýšení finančních nákladů na straně státu 

• zvýšení administrativní zátěže správce daně 

Posílení formalismu pro účely správy daně 

Testuje varianty podle toho, do jaké míry jsou schopné zajistit dosažení sledovaného cíle. 

V případě varianty 0 nedojde k posunu oproti stávajícímu stavu, tj. uvedený cíl nebude 

dosažen. Tato varianta tak neřeší záměr zavést jako rozhodující údaj pro stanovení daně 
z pozemku druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí. 

V případě varianty 1 dojde k jednoznačnému zdůraznění významu druhu pozemku 
evidovaného v katastru nemovitostí pro stanovení daně z pozemku. Pro účely daně z pozemků 
je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez ohledu na to, zda odpovídá 
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skutečnému stavu. Tímto se navrhuje posílit vazbu na údaje evidované v katastru nemovitostí. 

Není-li v některých případech druh pozemku evidován na listu vlastnickém, je rozhodující 
skutečný stav pozemku odpovídající jednotlivým druhům pozemků podle katastrálního 

zákona. 

Posílení právní jistoty  

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitých věcech v České republice 
zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je 

evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších zákonem stanovených práv 
k nemovitým věcem. Varianta 1 respektuje druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí 

a výslovně navrhuje stanovit, že druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí je pro účely 
daně z pozemků rozhodující. Zejména v zájmu poplatníků daně z nemovitých věcí a správců 

daně je odstranit pochybnost, zda rozhodujícím pro stanovení daně z pozemků je údaj o druhu 
pozemku evidovaný v katastru nemovitostí, nebo skutečný stav. Skutečný stav je zachován 

pouze pro pozemky, u nichž není druh pozemku prozatím na listu vlastnickém evidován. 

Zvýšení finančních nákladů na straně státu 

S variantou 0 se zachovává stávající stav. 

U varianty 1 se nepředpokládají zvýšené náklady oproti stávajícímu stavu. Údaje jsou již 

v současné době přebírány z katastru nemovitostí a implementovány do automatizovaného 
daňového informačního systému správce daně. 

Zvýšení administrativní zátěže správce daně 

Varianta 0 se vyznačuje určitým rizikem případných sporů, stávající právní úprava 

neumožňuje zamezit případným nejasnostem při daňovém řízení, ani s tím spojenému 
eventuálnímu zvýšení administrativní náročnosti správy daně v konkrétních případech.  

S variantou 1 není spojena zvýšená administrativní zátěž, v tomto směru je vůči správcům 
daně návrh nové právní úpravy vstřícnější než stávající právní úprava. 

2.4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

V následujícím souhrnu navržených variant řešení je pro zpřehlednění jejich vyhodnocení 
podle zvolených kritérií použito číselné vyjádření vhodnosti jednotlivých variant, přičemž 

hodnotitel řadí varianty číslicemi od nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 2). 

Tabulka 2: Vyhodnocení kritérií 
 
Posílení formalismu pro 

účely správy daně 

Posílení právní 

jistoty 

Zvýšení finančních 

nákladů na straně státu  

Zvýšení 

administrativní zátěže 

správce daně 

V0 2 2 1 2 

V1 1 1 1 1 

Ze vzájemného porovnání jednotlivých variant podle zvolených kritérií vyplývá, 

že nejvhodnější ze zvažovaných je varianta 1. Tato varianta bude následně rozpracována 
v návrhu novely zákona o dani z nemovitých věcí. 

2.5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou provedeny formou novely zákona o dani z nemovitých věcí, která 

je součástí návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další 
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zákony. Orgánem odpovědným za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Finanční 

správy České republiky. 

2.6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že fungování nové právní úpravy bude 

kontrolováno úředními osobami správce daně. 

2.7. Konzultace a zdroje dat 

Problematika byla konzultována s Generálním finančním ředitelstvím a se zástupci odborné 
veřejnosti. 

2.8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo financí 

Mgr. Libuše Vandasová 

Ministerstvo financí, odbor 18 – Nepřímé daně 

tel.: +420 257 04 2328, e-mail: libuse.vandasova@mfcr.cz 
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B Daně z příjmů 

1. Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje některých 

nemovitých věcí 

1.1. Důvod předložení a cíle 

1.1.1. Název a definice problému 

Změna nastavení podmínek výjimky  v podobě osvobození příjmů z prodeje některých 
nemovitých věcí od daně z příjmů fyzických osob.  

V současné době je v návaznosti na § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů od daně 
z příjmů fyzických osob osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání 

spoluvlastnictví k nemovitým věcem, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva 
k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 

let. To platí se zákonem stanovenými výjimkami, které se týkají nemovité věci zahrnuté do 
obchodního majetku, budoucího prodeje těchto nemovitých věcí a příjmu z prodeje práva 

stavby bez zřízené stavby. 

Časový test 5 let, platný již od nabytí účinnosti zákona o daních z příjmů, tj. od r. 1993, je 

krátký, tj. vstupuje ze strany poplatníků do podnikatelské úvahy týkající se nákupu 
investičního bydlení, kdy již při koupi předmětné nemovité věci kupující v mnoha případech 

počítá s variantami následného prodeje. Mimo jiné to tedy podporuje investice do bytů, které 
jsou následně pronajímány anebo jsou zčásti i zcela tzv. spekulačními nákupy, V obou 

případech právě očekávání růstu cen nemovitostí s podmínkou relativně krátkého časového 
období, po jehož uplynutí lze investici zpeněžit bez dodatečného zdanění, relativně zvyšuje 

likviditu investice a to stimuluje dodatečně nad přirozenou míru poptávku po bytech ze strany 
osob, které v nich následně nebydlí. Zvýšená poptávka obecně pak také vyvolává tlak na růst 

cen, což určitou měrou přispívá i k současné ceně objektů k bydlení zejména v těch lokalitách, 
kde se předpokládá jejich růst. Tyto faktory pak vytlačují z trhu poptávku osob, které by 

v nemovitostech bydlely. Dostupné informace hovoří o tom, že v Praze bylo určeno 
k investici až 30-40 % bytů1. Jde zejména o příjem z prodeje pozemků nebo bytových domů.  

Osvobození od daně je v tomto směru jedním z faktorů, který ovlivňuje celkovou zvýšenou 
poptávku po tomto typu aktiv a eskalaci disproporce poptávky a nabídky po tomto typu aktiv. 

1.1.2. Popis existujícího stavu v dané oblasti 

Existující stav upravuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, týkající se 
podmínek pro osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání 

spoluvlastnictví k nim, od daně z příjmů fyzických osob. Uvedené ustanovení stanoví, že od 
daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje nemovitých věcí nebo 

z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), přesáhne-
li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo 

 
1 Zdroje: https://www.mesec.cz/aktuality/investovat-do-bytu-se-stale-vyplati-nejvynosnejsi-jsou-malometrazni-

byty/, https://www.euro.cz/praha/tretina-prodanych-prazskych-bytu-je-urcena-k-investici-a-jejich-pocet-roste-
1352083, http://www.stavebni-forum.cz/cs/newsroom/tretina-novych-bytu-se-kupuje-jako-investice/ 
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vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 5 let. Uvedená doba 5 let se zkracuje o dobu, po 

kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o 
prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé 

nebo manželem, nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním 
od takového zůstavitele nebo o dobu, po kterou prodávající nebo spoluvlastník vlastnil 

pozemek, jenž byl předmětem výměny v rámci pozemkových úprav, v případě prodeje nebo 
vypořádání spoluvlastnictví k pozemku nabytého výměnou od pozemkového úřadu, tato doba 

se započítává i do doby, která běží od vyřazení vyměněného pozemku z obchodního majetku. 
To platí se zákonem stanovenými výjimkami, které se týkají nemovité věci zahrnuté do 

obchodního majetku, budoucího prodeje těchto nemovitých věcí a příjmu z prodeje práva 
stavby bez zřízené stavby.  

Uvedené osvobození tedy dává určitou preferenci investicím do nemovitých věcí oproti 
investicím do jiných aktiv. V tomto kontextu nemusí jít o nemovitosti pro vlastní bydlení 

(resp. tento typ nemovitých věcí je řešen prostřednictvím úpravy v § 4 odst. 1 písm. a)).  

Výše uvedené písmeno a) § 4 odst. 1 zákona o daních z příjmů se týká osvobození příjmů 

z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky, ve kterých má prodávající bydliště.  

1.1.3. Identifikace dotčených subjektů 

Daňový subjekt 

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjem z prodeje uvedených nemovitých 
věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nim.  

Obyvatelé 

Osoby poptávající bydlení, které jsou negativně dotčeny růstem cen nemovitých věcí. 

Správce daně 

Správce daně z příjmů. 

1.1.4. Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je naplňovat trend omezování selektivních daňových režimů a tím i odstraňovat 

ekonomické distorze, které daňový systém způsobuje. Omezení předmětné výjimky v 
daňovém režimu vybraných nemovitých věcí pak směřuje též k odstranění sekundárního 

efektu, který je vliv na poptávku a ceny těchto nemovitých věcí, tj. do velké míry odstraní se 
zvýhodnění investic do nemovitostí, nicméně při zachování existence časového testu jakožto 

nástroje administrativního zjednodušení (tj. zejm. co se týká následného dokladování výdajů). 

Eliminací zvýhodnění investic do nemovitostí se vytvoří prostor pro zvýšení dostupnosti 

nemovitých věcí pro bydlení. 

1.1.5. Zhodnocení rizika 

Rizika se týkají zejména právní jistoty u nemovitostí, které již časový test naplnily. Zde se 
toto riziko bude řídit vhodnými přechodnými ustanoveními. 

1.2. Návrh variant řešení 

1.2.1. Varianta 0 - Zachování současného stavu 

Varianta 0 představuje současnou právní úpravu, která je popsána výše.  
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1.2.2. Varianta 1 – Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje 

některých nemovitých věcí 

Navrhovaná změna by proběhla změnou § 4 odst. 1 písm. b) a písm. v) zákona o daních 
z příjmů, kde by se stávající časový test 5 let prodloužil na 15 let a současně by bylo 

doplněno, že příjem z prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví uvedených nemovitých věcí 
je od daně z příjmů osvobozen i v případě, že časový test není splněn, a to za podmínky, že 

poplatník použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.  

Z tohoto důvodu osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí, ve kterých má prodávající 

bydliště, tyto nemovité věci prodá a stěhuje se např. z důvodu získání práce v jiném místě 
nebo za účelem získání většího domu či bytu pro rozšiřující se rodinu (jde o stávající § 4 odst. 

1 písm. a) zákona o daních z příjmů), zůstává nedotčeno.  

Současně se navrhuje doplnit, že příjem z prodeje nebo vypořádání spoluvlastnictví 

uvedených nemovitých věcí je od daně z příjmů osvobozen i v případě, že časový test není 
splněn, a to za podmínky, že poplatník použije získané prostředky na uspokojení vlastní 

bytové potřeby.  Jde o obdobný postup, který již v současné době stanoví výše citovaný § 4 
odst. 1 písm. a), v návaznosti na § 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů. 

1.2.3. Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 

nerealizovatelnost, nebo pro v rozpor s ústavním pořádkem nebo právem Evropské unie, 
budou všechny navržené varianty dále analyzovány. 

1.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

1.3.1. Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají jejich klady 

a zápory (resp. přínosy a náklady).  

Jako hodnotící kritéria byla identifikována: 

•  administrativní náročnost řešení, 

•  narovnání podnikatelského prostředí. 

1.3.2. Náklady  

Administrativní náročnost řešení 

Náklady správce daně budou v případě zavedení nové právní úpravy nepatrné. Budou 

spočívat v tom, že přibyde počet evidovaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob, která budou muset zpracovat. 

Potenciální noví investoři budou povinni v případě výsledné držby kratší než nově navržený  
časový test podat daňové přiznání spolu s vyčíslením příjmů a výdajů. V zásadě však platí, že 

investiční nemovitosti jsou pro účely zjištění příjmů dle § 9 zákona o daních z příjmů již 
odpisovány, tj. náklady jsou poplatníky průběžně sledovány (i když se pro několik 

zdaňovacích období rozhodnou pro uplatnění výdajů paušálních). 

Opatření se nijak nedotkne příjmů z prodeje nemovitých věcí užívaných k vlastnímu bydlení.  
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1.3.3. Přínosy  

Narovnání podnikatelského prostředí 

Přínosem omezení osvobození od daně u příjmů z prodeje vybraných nemovitých věcí je 
narovnání daňového zacházení ohledně investic do různých typů aktiv, kdy investice do 

nemovitých věcí nebudou tímto prostřednictvím osvobození prodeje od daně dodatečně 
fiskálně stimulovány, tj. poplatník nebude přímo stimulován ke koupi nemovitosti jiné než 

pro vlastní bydlení.  

Opakovaný prodej nemovitých věcí po 5 letech od nabytí nemovité věci se v některých 

případech blíží definici podnikání dané § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. Hodnoceným přínosem je v tomto případě též alespoň částečné 

docíleno narovnání stavu s poplatníky provozujícími prodej nemovitých věcí jako živnost v 
rámci realitní činnosti, kdy příjmy z prodeje předmětných nemovitých věcí jsou předmětem 

daně z příjmů ze samostatné činnosti.  

Snížení tlaku na poptávku po nemovitostech 

Z výše zmíněného odebrání fiskálního stimulu pro investice do nemovitostí k pronájmu či 
držbě pak plyne i pokles tlaku na poptávku po této investiční příležitosti (stane se 

relevantnější její substituce investicí do jiných typů aktiv). 

1.3.4. Vyhodnocení variant 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Varianta 0 ponechává rozsah osvobození příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní 

korporaci podle současné právní úpravy. Současný stav je popsán v předchozích kapitolách. 

Varianta 1 – Prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje některých 

nemovitých věcí 

Tato varianta nese mírné zvýšení inkasa státního rozpočtu, dojde k částečnému omezení jedné 

z mnoha výjimek v zákoně o daních z příjmů. Navrhovanou právní úpravou bude částečně 
docíleno narovnání stavu s poplatníky provozujícími prodej nemovitých věcí v rámci 

živnostenského podnikání. 

Díky tomuto se mimo jiné více vyrovná daňová zacházení ohledně investic do různých typů 

aktiv, tj. poplatník nebude přímo stimulován ke koupi nemovitosti jiné než pro vlastní 
bydlení. To by mělo mít jistý vliv na poptávku po nových nemovitých věcech a tím i pozitivní 

vliv na cenu. 

Varianta s sebou nenese náklady implementace.  

1.4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 

v kapitole 1.3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých 
kritérií, ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti 

číslicemi od nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 2). 
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Tabulka 3: Vyhodnocení kritérií 
 

Administrativní náročnost 

řešení 

Snížení tlaku na 

poptávku po 

nemovitostech 

Narovnání 

podnikatelského 

prostředí 

V0 1 2 2 

V1 2 1 1 

Po vyhodnocení analýzy lze doporučit realizovat variantu V1, tj. omezení jedné z výjimek 

v zákoně o daních z příjmů prodloužením lhůty mezi nabytím a prodejem nemovité věci pro 
osvobození od daně. 

1.5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhovaná změna bude provedena formou novely zákona o daních z příjmů. Orgánem 
odpovědným za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České 

republiky. Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat standardně prostřednictvím 
správce daně. Ke kontrole dodržování povinností stanovených právním předpisem jsou 

příslušné úřední osoby správce daně. 

1.6. Přezkum účinnosti regulace 

Potenciální přezkum účinnosti by se soustředil na ad hoc analýzu zaměřující se na otázku, zda 
nedochází ve zvýšené míře k obcházení tohoto ustanovení prostřednictvím využití § 4 odst. 1 

písm. a), tj. např. účelovému vykazování pobytu v dané nemovitosti po zmíněnou potřebnou 
dobu 2 let před prodejem.  

Pakliže by se standardní nástroje správy ukázaly jako nedostatečné, bylo by zapotřebí 
realizovat případnou korekci uvedeného ustanovení. 

1.7. Konzultace a zdroje dat 

Problematika byla konzultována s Generálním finančním ředitelstvím.  

1.8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo financí 

Ing. Stanislav Špringl 

Ministerstvo financí, odbor 15 – Příjmové daně 

tel. +420 257 044 837, e-mail: Stanislav.Springl@mfcr.cz  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMMLZM3B)



Stránka 25 z 44 
 

2. Zrušení osvobození úrokových příjmů z dluhopisů vydávaných 

v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou 

republikou 

2.1. Důvod předložení a cíle 

2.1.1. Název a definice problému 

Z pohledu zákona o daních z příjmů je tato úprava nesystémovým opatřením, daňovým 
zvýhodněním a navíc zvýhodňující pouze dílčí skupinu poplatníků. Původní cíl stávající 

úpravy – zvýšení konkurenceschopnosti tuzemských emitentů na evropském trhu a úlevy od 
navazující administrativy - již nemá své plné opodstatnění. Toto nesystémové řešení přispívá 

k zahlcování zákona o daních z příjmů, činí jej nepřehledným a podílí se tak na vzdalování se 
od jednoduchosti právní úpravy. Zároveň při současném prosmluvnění prakticky všech 

významných jurisdikcí smlouvami o zamezení dvojímu zdanění ani nepřináší poplatníkům 
žádnou úlevu. Jediným efektem je situace, že u jurisdikcí, u kterých má Česká republika 

právo na část daně z těchto typů příjmů, je celá částka daně přenechána ke zdanění v zemi 
příjemce příjmu.  

2.1.2. Popis existujícího stavu v dané oblasti 

Podle stávající úpravy zákona o daních jsou v ustanovení § 4 odst. 1 písm. za) osvobozeny od 

daně úrokové příjmy poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými 
nerezidenty, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v 

České republice nebo Českou republikou, a v ustanovení § 19 odst. 1 písm. i) úrokové příjmy 
poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, které jim 

plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo 
Českou republikou. Těmito ustanoveními zákona byl tak v náběhu nové daňové soustavy v 

roce 1994 zohledněn požadavek nastavit podmínky pro české emitenty vydávající dluhopisy v 
zahraničí tak, aby tyto směřovaly k vyšší konkurenceschopnosti a zároveň zajišťovaly 

mírnější administrativní úkony spojené se správou úrokových příjmů plynoucích 
nerezidentním osobám v České republice. Daňovým rezidentům České republiky – fyzickým 

osobám s úrokovými příjmy z těchto dluhopisů je nastaven, oproti obvyklému režimu 
srážkové daně, režim zahrnutí do základu daně, tj. do daňového přiznání, a v případě 

poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří jsou daňovými rezidenty České republiky, 
je zdanění těchto příjmů v působnosti obecně přijatého režimu pro právnické osoby, tj. 

zahrnutí do tzv. obecného základu daně. Je tedy z výše popsaného stavu patrné, že je nastaven 
poměrně nevyvážený režim zvýhodňující určitou skupinu poplatníků. Zohledněnými 

osvobozeními a dalšími daňovými výjimkami je stávající zákon o daních z příjmů značně 
složitý a reprezentující značný stupeň nesystémovosti.  

Ve většině případů působí navíc toto osvobození pouze formálně, neboť je daňový nerezident 
zdaněn dle právní úpravy státu své daňové rezidence. 

2.1.3. Identifikace dotčených subjektů 

Daňový subjekt 

Poplatník daně z příjmů fyzických osob – daňový nerezident, poplatník daně z příjmů 
právnických osob – daňový nerezident. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMMLZM3B)



Stránka 26 z 44 
 

Plátce daně 

Plátce daně provádějící sražení, výběr a odvedení daně u poplatníků, kteří jsou daňovými 
nerezidenty.  

Správce daně 

Příslušný správce daně, který bude v rámci své působnosti provádět kontrolu stanovené 

a odvedené daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob. 

2.1.4. Popis cílového stavu 

Cílem je narovnání daňového režimu úrokových příjmů z dluhopisů bez ohledu na to, kde a 

kým jsou dané dluhopisy emitovány. 

2.1.5. Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí úpravy bude zachována stávající nesystémovost v rozdílném řešení 
konkrétního daňového režimu vůči okruhu poplatníků a nedojde k naplnění záměru vlády 

navazujícímu na její programové prohlášení v oblasti regulace daňových výjimek.  

S přijetím navrhované úpravy dojde k částečnému navýšení rozsahu související administrativy 

u některých poplatníků a užší skupiny plátců daně při výběru daně. 

2.2. Návrh variant řešení 

2.2.1. Varianta 0 - Zachování současného stavu 

Varianta 0 ponechá stávající nastavení daňového režimu v současném rozsahu, tj. zachová 

osvobození úrokových příjmů z dluhopisů vydávaných v zahraničí emitenty, kteří jsou 
daňovými rezidenty České republiky nebo Českou republikou, pro nerezidentní osoby 

v České republice.  

2.2.2. Varianta 1 – Zrušení osvobození úrokových příjmů daňových nerezidentů 

fyzických i právnických osob z dluhopisů vydávaných v zahraničí 

poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou 

Variantou 1 bude dosaženo daňového režimu shodného pro všechny skupiny poplatníků, 

odstranění prvku nesystémovosti, odstranění daňové výjimky a naplnění záměru vymezeného 
programovým prohlášením vlády.         

2.2.3. Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Vzhledem k tomu, že se žádná z navrhovaných variant nedá vyloučit pro její 

nerealizovatelnost, nebo pro v rozpor s ústavním pořádkem nebo právem Evropské unie, 
budou všechny navržené varianty dále analyzovány. 

2.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

2.3.1. Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle kritérií, která pokrývají klady a zápory (resp. 

přínosy a náklady) jednotlivých navržených variant. 
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2.3.2. Náklady  

Administrativní náklady 

Nastavené kritérium sleduje vliv a výši administrativních nákladů s rozšířením plnění 
daňových povinností na straně daňových subjektů.   

2.3.3. Přínosy  

Odstranění nesystémového prvku 

Kritérium sleduje vliv na rozsah nesystémových prvků obsažených v právní normě upravující 
zdaňování příjmů.   

Vliv na inkaso veřejných rozpočtů 

V zásadě toto kritérium bývá zpravidla kompenzováno vyšší daňovou zátěží poplatníků. V 

tomto případě však jde o navýšení daně na úkor zahraniční jurisdikce, tj. je hodnoceno jako 
přínos. 

2.3.4. Vyhodnocení variant 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Varianta představuje současný a srovnávací stav, tj. samostatně ji není zapotřebí hodnotit, 
neboť její hodnocení vyplyne z toho, že jsou vůči ní vymezovány ostatní varianty. 

Varianta 1 – Zrušení osvobození  

Administrativní náklady 

Výběr varianty 1 na sebe váže možnost zvýšení administrativy související s výběrem a 
správou daně.  

Odstranění nesystémového prvku  

Varianta 1 odstraňuje nesystémový prvek a kladně působí, byť parciálně, na zjednodušení 

právní úpravy a směřuje k systémovějšímu pojetí. 

Vliv na inkaso veřejných rozpočtů  

S variantou se pojí mírně pozitivní dopad do veřejných rozpočtů. 

2.4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které bylo zpracováno 
v kapitole 2.3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých 

kritérií, ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti 
číslicemi od nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 2). 

Tabulka 4: Vyhodnocení kritérií 
 

Administrativní náklady Odstranění 

nesystémového prvku 

Vliv na inkaso 

veřejných rozpočtů  

V0 1 2 2 

V1 2 1 1 

Po vyhodnocení analýzy lze doporučit realizovat variantu V1, tj. zrušení dané výjimky. 
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2.5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhovaná změna bude provedena formou novely zákona o daních z příjmů. Orgánem 

odpovědným za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České 
republiky. Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat standardně prostřednictvím 

správce daně. Ke kontrole dodržování povinností stanovených právním předpisem jsou 
příslušné úřední osoby správce daně. 

2.6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že fungování nové právní úpravy bude 

kontrolováno úředními osobami správců daně. 

2.7. Konzultace a zdroje dat 

Problematika byla konzultována s Generálním finančním ředitelstvím.  

2.8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo financí 

Ing. Stanislav Špringl 

Ministerstvo financí, odbor 15 – Příjmové daně 

tel. +420 257 044 837, e-mail: Stanislav.Springl@mfcr.cz  

3. Peněžní paušál na stravování 

3.1. Důvod předložení a cíle 

3.1.1. Název a definice problému 

Celkový počet zaměstnanců v České republice dosahuje v roce 2019 přibližně 4,4 mil. Z toho 
přibližně 1,8 mil. má k dispozici závodní stravování a přibližně 1,5 mil. dostává stravenky. 

Daňové zvýhodnění příspěvku na stravování tak dnes nemá k dispozici více než 1 mil. 
zaměstnanců. Stravenky poskytuje přibližně 60 tis. zaměstnavatelů, z celkového počtu 

přibližně 400 tis. 

Provize zaměstnavatelů stravenkovým společnostem dosahuje běžně 2 %. Provize restaurací 

a obchodů stravenkovým společnostem se běžně pohybuje na úrovni 5 – 6 %. S ohledem na 
tato zjištění lze usuzovat, že základním důvodem, proč restaurace akceptuje stravenky, je 

zachování nebo zvýšení konkurenceschopnosti, ovšem na úkor velké významné části svého 
zisku. 

Stravenky mají omezenou platnost. Hodnota „propadlých stravenek“ se stává příjmem 
stravenkových společností. Ministerstvo financí zatím nemá k dispozici přesný údaj, ale podle 

některých zdrojů by se tato částka mohla pohybovat okolo 150 mil. Kč ročně. 

Stávající výše daňové úlevy s titulu poskytování stravenek činí cca 3 mld. Kč. Tyto 

prostředky však současně částečně slouží jako zdroj příjmů stravenkových společností, které 
ale své zisky v drtivé většině odvádějí do zahraničí. Řádově se jedná o stovky mil. Kč ročně. 

To obecně zvyšuje negativní jev odlivu zisků z České republiky. Zavedení alternativy 
v podobě stravenkového paušálu by pravděpodobně vedlo ke zvýšení dopadu daňové úlevy 

o 2,4 mld. Kč ročně na dani z příjmů, ale související prostředky by mohly nově zůstat 
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především domácím společnostem a živnostníkům, resp. podpořily by domácí ekonomiku. 

Dle dostupných údajů působí v České republice v současné době 5 velkých společností, které 
se zabývají distribucí a zprostředkováním stravenek. Trh je tedy zřejmě oligopolní s nízkou 

vyjednávací silou klientů stravenkářských společností. 

Stravenky ani přes administrativní náročnost a transakční náklady nezaručují, že budou 

využity na stravovací službu nebo uhrazení nákupu potravin. A pokud je za ně pořízena 
stravovací služba nebo potraviny, nezaručují, že budou konzumovány zaměstnancem, 

kterému byl příslušný příspěvek na stravování poskytnut . 

Také nelze vyloučit, aby obchodník, který přijímá stravenky, tyto následně dále nepoužíval 

k úhradě svých nákupů. To jen fakticky potvrzuje skutečnost, že v případě stravenek se jedná 
o jakousi formu „paralelní měny“. 

Využití stravenek k pravidelnému stravování zaměstnance prostřednictvím restaurační služby 
zcela pochopitelně naráží na řadu problémů v podobě nestřetávání se nabídky s poptávkou. 

Stravenky nelze použít v každé restauraci – podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací 
České republiky téměř třetina restaurací v České republice nepřijímá stravenky. Rovněž záleží 

na časové dostupnosti restauračních služeb nebo na její kvalitě. Nabídka stravování tak 
nemusí vždy odpovídat životnímu stylu a preferencím daného zaměstnance. Jiné způsoby 

využití stravenek, např. domácí příprava stravy a její donášení do práce, mohou narážet na 
jiné problémy na straně zaměstnavatele (nedostupnost ledničky nebo kuchyňky apod.).  

Vyhodnocení, zda skutečně stravenky významně pozitivně ovlivňují stravování zaměstnanců, 
je přinejmenším problematické. S ohledem na údaje Českého statistického úřadu o nákupu 

jídla a pořizování stravovacích služeb ze strany domácností je možné předpokládat, že 
naprostá většina zaměstnanců si pořizuje stravu v hodnotě výrazně vyšší než je hodnota, 

kterou mohou podle stávající zákonné úpravy obdržet ve formě stravenek od svého 
zaměstnavatele.  

Ze strany odborné veřejnosti dochází ke kritice nerovného postavení zaměstnanců s tím, že 
řada zaměstnavatelů, nemůže poskytnout svým zaměstnanců daňově zvýhodněné stravování 

v rámci závodního stravování, nebo ho zajistit prostřednictvím jiných subjektů, anebo 
prostřednictvím administrativně náročnějšího poskytnutí tzv. stravovacích poukázek. To však 

mj. znamená, že daňové zvýhodnění stravování nemůže v praxi čerpat velmi významná část 
zaměstnanců, ačkoliv je tento benefit z povahy věci určen pro všechny zaměstnance bez 

rozdílu.  V souvislosti s tím je požadováno rozšířit okruh forem o možnost poskytnout 
i limitovaný od daně osvobozený peněžní příspěvek na stravování.  

Zákon o daních z příjmů totiž pojem „stravenka“ nezná a teoreticky tak poskytuje i další 
možnosti, jak uplatnit daňové zvýhodnění stravování. Přitom, ačkoliv poskytnutím stravenky 

použité zaměstnancem na pořízení stravy a poskytnutí hotovosti použité zaměstnancem na 
pořízení stravy z hlediska naplnění smyslu a účelu předmětného daňového zvýhodnění jsou 

v podstatě identické, stávající právní úprava v těchto formách činí rozdíly. Přitom ale systém 
založený na oběhu stravenek nezaručuje, jak bylo již zmíněno výše, že budou tyto poukazy 

zaměstnancem skutečně použity na pořízení jídla pro jeho vlastní spotřebu. Případná kontrola 
používání stravenek ve vztahu k dikci zákona o daních z příjmů je navíc v praxi velmi obtížná 

a problematická. 

V kombinaci výše uvedené skutečnosti znamenají, že jsou stravenky běžně užívány nikoliv 
jako alternativa závodnímu stravování v pauze v pracovní době, ale k obecnému pořizování 

potravin pro poplatníka nebo dokonce členy jejich rodiny, což je dokonce v rozporu se 
stávající dikcí zákona o daních z příjmů. V některých situacích pak dochází též k ryzímu 
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zneužití, ať tím, že prodejce za stravenku prodává i jiné zboží než potraviny anebo tím, že 

jsou stravenky směněny za peníze. 

3.1.2. Popis existujícího stavu v dané oblasti 

Současné znění zákona o daních z příjmů možnost osvobodit peněžní příspěvek poskytnutý 

zaměstnanci od daně z příjmů fyzických ze závislé činnosti neumožňuje. Podle § 6 odst. 9 
písm. b) zákona o daních z příjmů je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako 

nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti v rámci 
závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů.  

Základními prameny práva jsou vedle ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) také § 24 odst. 2 písm. 
j) bod 4) a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZP“), zejména ust. § 176 odst. 1 písm. a), resp. vyhláška (Ministerstva práce a sociálních 
věcí) č.  358/ 2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových 

vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad (dále jen „vyhláška MPSV“) vydaná na základě zmocňovacího ust. § 189 

ZP. 

3.1.3. Identifikace dotčených subjektů 

Zaměstnanci jakožto uživatelé stravenek 

Zaměstnavatelé, jakožto subjekty, které využívají službu stravenek a zprostředkovávají je 

zaměstnancům. 

Stravenkové společnosti – poskytovatelé služby stravenek 

Restaurace – odběratelé stravenek. 

3.1.4. Popis cílového stavu 

Zjednodušení poskytování příspěvku na stravování na straně zaměstnavatelů a snížení 
transakčních nákladů (zejména poplatky, provize stravenkovým společnostem, logistické a 

administrativní náklady) na straně zaměstnavatelů i podnikatelů přijímajících platby 
prostřednictvím stravenek. Díky tomu zákon umožní i malým zaměstnavatelům využít 

příspěvek na stravování jako jeden ze zaměstnaneckých benefitů. 

Zobecnění možností využití daňového zvýhodnění příspěvku na stravování a skrze právní 

fikci v podobě daňového paušálu potvrzení, že každý člověk (zaměstnanec) se stravuje, neboť 
se jedná o základní lidskou potřebu, což potvrzují i statistiky ČSÚ. Z povahy věci se jedná o 

příspěvek určený pro každého zaměstnance, resp. v podstatě žádný zaměstnanec (až na 
výjimky) není specifický tím, že nejí. Návrh vychází z předpokladu, že každý dospělý a 

svéprávný člověk je schopen se samostatně rozhodnout, jakým způsobem se bude stravovat. 
Návrh přitom obecně zvyšuje efektivitu takového rozhodování, neboť neomezuje výběr 

způsobu stravování jen na ty obchodníky, kteří jsou ochotni přijmout za své zboží či služby 
platbu ve stravenkách.  

Pokud jde o trh s restauračními službami, podstatné by mělo být především to, zda příslušná 
restaurace dokáže své potenciální zákazníky v daném místě a čase oslovit svou nabídkou. 

Zaměstnanec by přitom neměl být nucen jinými okolnostmi tyto služby využít. Pokud 
bychom tento normativní tlak podporovaný státem připustili, bylo by v tomto ohledu z 

hlediska dopadu na zdraví zaměstnanců třeba zabývat se nejen pravidelností stravy 
zaměstnanců, ale rovněž dalšími faktory jako např. tím, zda z hlediska časové dostupnosti 

není výběr zaměstnance dostávajícího stravenky omezen pouze na „nezdravou stravu“ apod. 
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Z průzkumu Asociace hotelů a restaurací České republiky dále vyplývá, že podle názoru 

většiny (60 %) provozovatelů hospod a restaurací by zavedení „peněžní alternativy“ možnosti 
čerpání daňově zvýhodněného příspěvku na stravování nedošlo k významnému úbytku hostů. 

V plném rozsahu zachování stávajících možností využití daňového zvýhodnění příspěvku na 
stravování, včetně zachování osvobození od sociálního a zdravotního pojistného. 

Zda u stávajících zaměstnavatelů a zaměstnanců dojde k přechodu na novou alternativu, nebo 
ne, by mělo záviset na svobodném rozhodnutí zejména zaměstnavatelů na základě jednání se 

zaměstnanci. Ministerstvo financí však neshledává žádný zásadní důvod pro to, aby stát 
chránil trh do jisté míry uměle vytvořený stravenkami a stravenkářskými společnostmi, kdy 

stát stávajícím omezením příspěvku na stravování v zákoně o daních z příjmů v podstatě 
garantuje „jistý zisk“ několika málo společnostem, aniž by současně vznikala zjevná přidaná 

hodnota pro hospodářství České republiky. Nominální hodnota stravenek ročně vydaných v 
České republice je odhadována na 20 – 25 mld. Kč. 

3.1.5. Zhodnocení rizika 

V diskuzích se zainteresovanými subjekty se v zásadě objevili následující oblasti, v nichž 
dotčené subjekty spatřovali rizika: 

• menší tendence pravidelně stravovat – zde je zapotřebí uvést, že dle dostupných 
statistických údajů spotřebuje i nejnižší kvintil (20% kvantil) domácností na 
potravinách (restaurace či potraviny v supermarketu) více2 než je teoretická maximální 

suma získaných stravenek. Nadto nejspodnější kvintil domácností budou zaměstnanci 
spíše výjimečně; 

• potenciální odklon od závodního stravování – zde primárně platí, že paušál 
substituuje primárně současný systém stravenek, který sice pro zaměstnance přináší 

nějakou dodatečnou administrativu (viz zhodnocení přínosů), nicméně není zcela 
výrazná, tj. primárně bude docházet k substituci stravenek stravenkovým paušálem 

než dodatečná substituci závodního stravování za stravenkový paušál (jinými slovy již 
dnes probíhá substituční efekt mezi závodním stravováním a stravenkami; při přijetí 

varianty operující se stravenkovým paušálem se však substituční efekt mezi závodním 
stravovánmí a jinou formou významně nezmění). 

• dopad na restaurace – podrobněji rozebráno v nákladech. 

3.2. Návrh variant řešení 

3.2.1. Varianta 0 - Zachování současného stavu 

Varianta 0 ponechává daňové osvobození stravování zaměstnanců podle současné právní 

úpravy popsané v předchozích kapitolách. 

 
2 Za předpokladu 215 opracovaných dní v roce a průměrné hodnoty stravenky 80 Kč, obdrží zaměstnanec ve 

stravenkách 17 200 Kč. Spotřební vydání domácnostní na 1 osobu (člena domácnosti) přitom u nejnižšího 

kvintilu v roce 2016 činilo 19 002 Kč za potraviny a nealkoholické nápoje další 3 825 Kč za stravovací služby; 
pro 3člennou domácnost to znamená roční výdaj 68 481 Kč. Viz Český statistický úřad: Vydání a spotřeba 

domácností statistiky rodinných účtů – 2016, Domácnosti podle čistého peněžního příjmu na osobu – kvintily, 

Tab. 5b Skupiny spotřebních vydání, dostupná na odkazu: https://www.czso.cz/csu/czso/vydani-a-spotreba-

domacnosti-statistiky-rodinnych-uctu-2016. 
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3.2.2. Varianta 1 – Rozšíření forem daňového osvobození stravování 

zaměstnanců   

Daňové řešení peněžního příspěvku na stravování zaměstnanců doplňuje stávající daňové 
řešení stravování zaměstnanců, tzn., že stávající daňový režim nepeněžního plnění v podobě 

stravenek a daňový režim závodního stravování zaměstnanců zůstává nedotčen; přijetím 
návrhu by tak de facto došlo pouze k rozšíření možností čerpání daňově zvýhodněného 

příspěvku na stravování ze současných třech variant (závodní stravování, stravenky nebo nic) 
na čtyři. 

Peněžní příspěvek na stravování by byl u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % 
horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními 

právními předpisy (§ 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce a vyhláška MPSV pro zaměstnance 
uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce [§ 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních příjmů]. 

Peněžní „nadlimitní“ příspěvek na stravování se u zaměstnance zdaní jako příjem ze závislé 
činnosti, na mzdovém listě bude peněžní příspěvek na stravování uveden v úhrnu zúčtovaných 

mezd včetně částky osvobozené, která bude následně při stanovení základu daně vyjmuta [§ 
38j odst. 2 písm. f) bod 1 a 2 zákona o daních příjmů]. 

Příspěvek na stravu by měl být poskytován nad rámec sjednané a tedy nárokové odměny za 
práci, obdobně jako stravenky a jiné zaměstnanecké benefity. V tomto případě se nejedná 

o nárokovou odměnu za práci. Jde o samostatný nenárokový benefit za určitých podmínek 
osvobozený od daně, resp. pojistných odvodů. Nárok na peněžní příspěvek by měl být sjednán 

jako zaměstnanecká výhoda, tedy stejným způsobem, jaký je dnes využíván v případě 
stávajících možností daňového zvýhodnění příspěvku na stravování.  

Peněžní příspěvek na straně zaměstnavatele bude daňovým výdajem bez omezení [§ 24 odst. 
2 písm. j) bod 4. zákona o daních příjmů]. 

Příklady pro daňové osvobození peněžního příspěvku zaměstnavatele na stravování: 

Horní limit stravného za současné právní úpravy u zaměstnance, který je uveden v § 109 odst. 

3 zákoníku práce, je 103 Kč (viz § 3 písm. a) vyhlášky MPSV).  

Příklad č. 1:  

Peněžní příspěvek zaměstnavatele     60,00 Kč 
Max. limit pro osvobození (70% ze 103 Kč)   72,10 Kč 

Zaokrouhlený osvobozený příspěvek u zaměstnance: 60,00 Kč 

U zaměstnance bude celý peněžní příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti. 

Příklad č. 2:   

Peněžní příspěvek zaměstnavatele    120,00 Kč 
Max. limit pro osvobození (70% ze 103 Kč)    72,10 Kč 

Zaokrouhlený osvobozený příspěvek u zaměstnance: 72,00Kč 

U zaměstnance bude příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z 

příjmů rozdíl mezi peněžním příspěvkem zaměstnavatele a příspěvkem zaměstnance 
osvobozeným (120 – 72 = 48). Zaměstnanci bude z peněžního příspěvku zaměstnavatele ve 

výši 120 Kč zdaněna částka 48 Kč. 

Navrhovaná alternativa využití příspěvku na stravování vychází ze skutečnosti, že každý 

člověk musí jíst. Proto je tato možnost formulována jako stravenkový paušál (viz výše). V 
případě jeho využití nebude třeba nijak prokazovat, jakým způsobem byl tento příspěvek 
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zaměstnancem využit. Jedná o obdobu dalších institutů daňového práva jako např. „výdajový 

paušál“ apod. 

Tato varianta je vyjádřením deklarované politiky vlády v oblasti daní a podnikání, kdy je 

záměr je v souladu se závazkem vlády zjednodušovat daňový systém a podrobněji se zabývat 
daňovými výjimkami, resp. analyzovat je a provádět jejich revize, slučování či zobecňování. 

Záměr je součástí tzv. Živnostenského balíčku MF a MPO, jehož cílem je zjednodušení 
podnikatelského prostředí a usnadnění podnikání v České republice zejména pro malé 

podnikatele. 

3.2.3. Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Žádná z předložených variant není v rozporu s ústavním pořádkem nebo právem Evropské 

unie, proto budou varianty dále analyzovány.  

3.3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.3.1. Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle kritérií, která pokrývají klady a  zápory 

jednotlivých navržených variant. 

3.3.2. Náklady  

Dopad na provozovatele restaurací 

Dopady na případnou redukci zákazníků a tržeb v tomto segmentu. 

3.3.3. Přínosy  

Administrativní náklady: 

V tomto kritériu se hodnotí přínosy v podobě redukce případné administrativy u těch 

subjektů, které se rozhodnou k přechodu mezi stravenkami a nově navrženým řešením.  

Vyrovnání rozdílů mezi podnikateli a zaměstnanci 

V tomto kritériu se hodnotí administrativní náklady spojené se správou stravenek, případně s 
jejich uplatňováním představují určitou bariéru pro uplatňování snížení daní v podobě tohoto 

daňového benefitu pro řadu zaměstnanců.  

Redukce ztráty ekonomického výkonu 

V tomto kritériu se hodnotí úspory v podobě lepšího využití zdrojů v makroekonomické 
úrovni. 

V případě stravenek se jedná o jakousi formu „paralelní měny“, která existuje namísto peněz.  

Snížení odlivu zisků 

V tomto kritériu se hodnotí sekundární efekt navrženého opatření v podobě redukce odlivu 
zisků v České republice. 
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3.3.4. Vyhodnocení variant 

Varianta 0 – Zachování současného stavu 

Varianta 0 - nesplňuje stanovený cíl zavést do stanoveného limitu od daně z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti osvobozený peněžní příspěvek zaměstnavatele poskytnutý 

zaměstnanci na stravování.    

S variantou 0 se nepojí negativní dopad na inkaso veřejných rozpočtů a ani náklady 

implementace.  

Varianta 1 – Stravenkový paušál   

Dopad na provozovatele restaurací 

Provize restaurací a obchodů stravenkovým společnostem se běžně pohybuje na úrovni 5 – 6 

%. S ohledem na tato zjištění lze usuzovat, že základním důvodem, proč restaurace akceptuje 
stravenky, je zachování nebo zvýšení konkurenceschopnosti, ovšem na úkor významné části 

svého zisku – např. v případě, že celkové náklady na poskytnutí stravovací služby představují 
90 % ceny restaurační služby uhrazené stravenkou, může provize zaplacená restaurací 

stravenkové společnosti představovat přes 50 % celkové marže. Dále je třeba zohlednit 
stávající administrativní náklady na straně restaurace spojené s přijímáním stravenek. 

V případě, že se vlivem zavedení varianty 1 rozhodne restaurace nově stravenky nepřijímat, 
tyto náklady budou eliminovány. 

Pokud jde o případný negativní dopad v podobě úbytku hostů vlivem rozšíření možností 
využívání daňového zvýhodnění příspěvku na stravování, pro jeho vyhodnocení Ministerstvo 

financí považuje za relevantní názory a profesní zkušenosti provozovatelů restaurací, např. 
v rámci průzkumů Asociace hotelů a restaurací České republiky3. Podle tohoto průzkumu 

v současné době již přibližně 30 % restaurací stravenky nepřijímá. Podle průzkumu se dále 60 
% restaurací přijímající stravenky nebojí toho, že by z dlouhodobého hlediska přišlo vlivem 

zavedení peněžní alternativy o své hosty.  

Výsledný na provozovatele restaurací lze tedy považovat za kombinaci výše uvedených 

faktorů. Pro vyhodnocení individuálních dopadů bude podstatné především to, zda příslušná 
restaurace dokáže své potenciální zákazníky v daném místě a čase oslovit svou nabídkou při 

zohlednění preferencí jednotlivých zaměstnanců stejně jako jejich časových možností daných 
zaměstnáním apod. S ohledem na výše uvedené se nicméně lze domnívat, že případné 

negativní dopady obecně nebudou výrazné. 

Administrativní náklady: 

Vedle závodního stravování jsou stravenky v podstatě jedinou další formou pro uplatnění 
daňového zvýhodnění u stravování zaměstnanců. U zaměstnavatelů, kteří závodním 

stravováním nedisponují, jsou pak v zásadě formou jedinou. Využití stravenek s sebou nese 
pro osoby v daném řetězci poskytování tohoto příspěvku náklady, které jsou jednak finanční, 

a to v podobě finanční provize, kterou platí zaměstnavatelé (běžně až 2 %) a ty, kterou platí 
restaurace a obchody (běžně pohybuje na úrovni 5 – 6 %).  

Vedle těchto je samozřejmě zapotřebí zohlednit i administrativu spojenou s vydáváním 
a administrováním stravenek zaměstnavatelem a také administrativu spojenou s jejich 

uplatňováním zaměstnancem (tj. nutnost je užívat, nakupovat u prodejců, kteří je přijímají 
atd.). Tato administrativa se v zásadě velmi různí.  

Obecně pak nižší administrativní náročnost mají stravenkové karty.  

 
3 Viz odkaz: https://www.ahrcr.cz/novinky/ahr-podporuje-zamer-mf-stravenky/.  
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Do nákladů spojených s administrativou lze započítat i ztrátu, kterou agregovaně zaměstnanci 

vykáží při operacích se stravenkami, které nejsou uplatněny (propadnou v důsledku ztráty 
platnosti, ztracené a poškozené stravenky). Ministerstvo financí nemá k dispozici přesný údaj, 

ale podle některých zdrojů by se tato částka mohla pohybovat okolo 150 mil. Kč ročně, které 
tak představují ztrátu zaměstnanců. 

Vyrovnání rozdílů mezi podnikateli a zaměstnanci 

Administrativní náklady spojené se správou stravenek, případně s jejich uplatňováním 

představují určitou bariéru pro uplatňování snížení daní v podobě tohoto daňového benefitu 
pro řadu zaměstnanců. Vytvářejí tak bariéru využívání stávajícího daňového zvýhodnění.  

Celkový počet zaměstnanců v České republice dosahoval v roce 2019 přibližně 4,4 mil. 
Z toho přibližně 1,8 mil. mělo k dispozici závodní stravování a přibližně 1,5 mil. stravenky. 

Daňové zvýhodnění příspěvku na stravování tak neměl k dispozici více než 1 mil. 
zaměstnanců. Stravenky poskytovalo přibližně 60 tis. zaměstnavatelů, z celkového počtu 

přibližně 400 tis.  

Dle navržené varianty by tak mohlo daný benefit nově čerpat další až 1 mil. zaměstnanců, 

a to díky odstranění bariér, které za stávající úpravy čerpání tohoto benefitu neumožňují 
navzdory tomu, že zákon již dnes umožňuje čerpání tohoto benefitu v případě všech 

zaměstnanců na základě jejich soukromoprávního vztahu se zaměstnavateli. 

Byť je situace u každého zaměstnavatele, který svým zaměstnancům snížení daně v současné 

době nezprostředkovává různá, lze dovozovat, že jedním z důvodů k tomuto jednání jsou 
především nízký počet zaměstnanců, kdy administrativní náklady, které jsou z nezanedbatelné 

části fixní povahy, tj. současná úprava vede k preferování větších zaměstnavatelů. 

Redukce ztráty ekonomického výkonu 

V případě stravenek se jedná o jakousi formu „paralelní měny“, která existuje namísto peněz. 
To samo o sobě nese potřebu existence zprostředkovatelů, jejichž aktivitou je udržování 

takového systému v chodu, tj. část zdrojů ekonomiky se na existenci tohoto sytému musí 
vynakládat.  

Tato ekonomická ztráta je spojena i s neoptimální alokací zdrojů, např. upřednostněním 
provozoven a obchodníků, kteří stravenky přijímají před těmi, kteří je nepřijímají. Stravenky 

nelze na základě zkušeností či na základě průzkum použít v každé restauraci – podle 
průzkumu Asociace hotelů a restaurací České republiky téměř třetina restaurací v České 

republice nepřijímá stravenky. Rovněž záleží na časové dostupnosti restauračních služeb nebo 
na její kvalitě. Nabídka stravování tak nemusí vždy odpovídat životnímu stylu a preferencím 

daného zaměstnance. Jiné způsoby využití stravenek, např. domácí příprava stravy a donášení 
do práce, mohou narážet na jiné problémy na straně zaměstnavatele (nedostupnost ledničky 

nebo kuchyňky apod.). Popsané problémy pomůže navrhovaná úprava alespoň částečně 

eliminovat. 

Možnost alternativy znamená značné snížení ztráty ekonomického výkonu, kdy stravenky 
budou používány nikoliv jako nutnost k dosažení určitého benefitu, ale jako jedna z možností, 

kdy lze předpokládat, že ji zaměstnavatelé použijí v případech, kdy má v zásadě smysl 
z hlediska jejich personální politiky. 

Samozřejmě materiální ztráta ekonomiky je též fyzickým nosičem, do kterého je uvedené 
oběživo inkorporováno.  
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Snížení odlivu zisků 

Negativní fiskální dopad související z existence daňového zvýhodnění na stravování dle 
stávající úpravy je v současnosti částečně slouží jako zdroj příjmů stravenkových společností, 

které ale své zisky v drtivé většině odvádějí do zahraničí. Řádově se jedná o stovky mil. Kč 
ročně. To obecně zvyšuje negativní jev odlivu zisků z České republiky. Zavedení alternativy 

v podobě stravenkového paušálu by obecně sice vedlo ke zvýšení fiskálního dopadu daňové 
úlevy, ale související prostředky by mohly nově zůstat především domácím společnostem 

a živnostníkům, resp. podpořily by domácí ekonomiku. Dle dostupných údajů působí v ČR 
v současné době několik velkých společností, které se zabývají distribucí a zprostředkováním 

stravenek. Trh je tedy zřejmě oligopolní s nízkou vyjednávací silou klientů stravenkářských 
společností. Proto by další alternativa při volbě formy čerpání daňového zvýhodnění na 

stravování mohla napomoci i ke zmírnění negativního jevu v podobě odlivu zisků. 

3.4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Následující tabulka je grafickým přehledem vyhodnocení variant, které byly zpracovány v 

kapitole 3.3.4. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 
ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Hodnotitel řadí varianty podle vhodnosti číslicemi od 

nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 2). 

Tabulka 5 - Vyhodnocení navržených variant 

 

Dopad na 

provozovatele 

restaurací 

Administrativní 

náklady 

Vyrovnání 

rozdílů 

mezi 

podnikateli 

a 

zaměstnanci 

 Redukce 

ztráty 

ekonomického 

výkonu 

Snížení 

odlivu 

zisků 

 

V0 1 2 2  2 2  
V1 2 1 1  1 1  

Na základě vyhodnocení variant podle jednotlivých kritérií bylo zjištěno, že vhodnou 
variantou k realizaci je varianta 1, tzn. u zaměstnance zavedení do stanoveného limitu 

osvobozeného peněžního příspěvku zaměstnavatele na stravování od daně z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti. 

3.5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhovaná změna bude provedena formou novely zákona o daních z příjmů. Orgánem 

odpovědným za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České 
republiky. Vynucování nově stanovených pravidel bude probíhat standardně prostřednictvím 

správce daně. Ke kontrole dodržování povinností stanovených právním předpisem jsou 
příslušné úřední osoby správce daně. 

3.6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že fungování nové právní úpravy bude 

kontrolováno úředními osobami správce daně. 

3.7. Konzultace a zdroje dat 

Zástupci Ministerstva financí se společně s odboráři, zástupci zaměstnavatelů i 

stravenkářských společností zúčastnili konference na toto téma (s podtitulem „výzvy a 
příležitosti“) na počátku dubna 2019. V diskuzi nezazněly žádné pádné argumenty pro 

zachování stávajícího systému, což vedle Ministerstvo financí k přípravě stávajícího záměru 
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zavést novou možnost čerpání příspěvku na stravování ve formě stravenkového paušálu. 

Pokud se zástupci Ministerstva financí zúčastní takové konference, je jejich povinností 
reflektovat její výsledky.  

Návrh vyl široce diskutován také v rámci Kulatého stolu Hospodářské komory ČR dne 27. 
září 2019. 

Další konzultace byly provedeny mj. individuální formou se zástupci Asociace hotelů a 
restaurací České republiky nebo Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

Problematika byla konzultována s Generálním finančním ředitelstvím a se zástupci odborné 
veřejnosti. 

3.8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo financí 

Mgr. Jiří Klaus  

Ministerstvo financí, odbor 15 - Příjmové daně  

tel. +420 257 044 289, e-mail: Jiri.Klaus@mfcr.cz  
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C Zákon o povinném značení lihu 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název a definice problému 

Zavedení diferenciace kauce poskytované distributorem lihu v zákoně č. 307/2013 Sb., 
o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o povinném značení 

lihu“). 

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Distributor lihu je podle zákona o povinném značení lihu povinen se před zahájením své 
činnosti registrovat u správce spotřební daně z lihu. Poskytnutí kauce je jednou z podmínek 

registrace distributora lihu. Podle stávající úpravy je distributor lihu povinen při registraci 
poskytnout kauci ve výši 5.000.000 Kč. Povinnost poskytnout kauci může distributor lihu 

splnit dvěma způsoby. Prvním způsobem je složení částky v požadované výši na zvláštní účet 
správce daně, která musí na tomto účtu zůstat po celou dobu trvání registrace distributora lihu. 

Druhým způsobem je poskytnutí kauce bankovní zárukou, pokud ji správce daně přijme. 
Povinnost registrace a tedy i poskytnutí kauce mají osoby provádějící distribuci lihu 

ve smyslu zákona o povinném značení lihu, tzn. osoby provádějící ve volném daňovém oběhu 
na daňovém území České republiky velkoobchodní prodej lihu. Povinnost poskytnout kauci 

se vztahuje na každého, kdo chce v rámci podnikatelské činnosti na území České republiky 
prodávat nebo jinak převádět líh uvedený do volného daňového oběhu. Netýká se však 

konečných prodejců lihu (provozovatelů obchodů, restaurací či jiných obdobných zařízení), 
kteří prodávají líh konečnému spotřebiteli, či prvních prodejů nebo jiných převodů lihu 

osobou povinnou značit líh následujících po uvedení lihu do volného daňového oběhu. 
Správcem daně registrovaní distributoři lihu jsou vedeni Generálním ředitelstvím cel 

v registru distributorů lihu. 

Distributor lihu může nabývat líh ve spotřebitelském balení pouze od registrované osoby 

povinné značit líh, registrovaného distributora lihu, příp. od insolvenčního správce nebo 
správního orgánu nebo organizační složky státu (§ 42 odst. 2 zákona o povinném značení 

lihu). 

Distributor lihu smí prodávat nebo jinak převádět líh ve spotřebitelském balení pouze 

registrované osobě povinné značit líh, registrovanému distributorovi lihu, konečnému prodejci 
lihu nebo konečnému spotřebiteli lihu (§ 42 odst. 1 a 3 zákona o povinném značení lihu). 

Oznamovací povinnost prodeje nebo jiného převodu lihu distributorovi lihu má osoba povinná 
značit líh podle § 12a zákona o povinném značení lihu v případech prodeje nebo jiného 

převodu lihu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru (neoznačeného kontrolní 
páskou ke značení lihu), podle § 38 zákona o povinném značení lihu v případech prodeje nebo 

jiného převodu lihu označeného kontrolní páskou ke značení lihu uvedeného do volného 
daňového oběhu a podle § 42 odst. 5 zákona o povinném značení lihu v případech prodeje 

lihu ve spotřebitelském balení správním orgánem nebo organizační složkou státu nebo 
orgánem veřejné moci, který provedl daňovou exekuci lihu. Tuto povinnost má podle 

§ 43 zákona o povinném značení lihu také distributor lihu v případech prodeje nebo jiného 
převodu lihu označeného kontrolní páskou ke značení lihu. Oznámení podle § 12a a 38 

zákona o povinném značení lihu se podávají elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v den bezprostředně následující 
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po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu, případně též v den 

bezprostředně následující po dni, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, pokud tento 
den následuje po dni, kdy došlo k uvedení lihu do volného daňového oběhu. Oznámení podle 

§ 43 zákona o povinném značení lihu se podává v den bezprostředně následující po dni, 
kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to elektronicky ve formátu a struktuře 

zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obdobně se podává 
oznámení o prodeji lihu správním orgánem nebo organizační složkou státu nebo orgánem 

veřejné moci, který provedl daňovou exekuci lihu. 

1.3 Identifikace dotčených subjektů 

Celní správa České republiky jako soustava správních orgánů a ozbrojený bezpečnostní sbor, 

která vykonává správu spotřební daně z lihu a působnost podle zákona o povinném značení 
lihu. Současně se jedná o správní orgán, jemuž v rámci registračního řízení podle zákona 

o povinném značení lihu distributor lihu poskytuje kauci.  

Distributoři lihu, tj. osoby, které mají povinnost při registraci podle zákona o povinném 

značení lihu poskytnout kauci. 

1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je snížení finanční zátěže distributorů lihu, aby byl usnadněn vstup na trh s lihovinami 
i menším a velmi malým distributorům lihu. Tomu v současné době brání skutečnost, 

že na rozdíl od kauce osoby povinné značit líh (zejména výrobce a dovozce lihu) není kauce 
distributora lihu v současnosti diferencována do pásem podle rozsahu ekonomické činnosti 

daného hospodářského subjektu. Současně je třeba tuto diferenciaci koncipovat tak, aby 
nemohlo dojít k oslabení či eliminaci zajišťovací funkce kauce distributora lihu ve vztahu 

k jeho případným nedoplatkům.   

1.5 Zhodnocení rizika 

Riziko zneužití 

Zachování možnosti uhrazení případných nedoplatků distributorů lihu, které je limitováno 

celkovou výší poskytnuté kauce. Případné zneužití není jako v případě osob povinných značit 
líh možno eliminovat pomocí přidělení pouze takového množství kontrolních pásek 

ke značení lihu, jaké odpovídá poskytnuté výši kauce. Všechny způsoby nastavení pásem 
kauce distributora lihu jsou tak více závislé na osobě distributora lihu, popř. na údajích 

získaných od jiných osob. 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 - Zachování současného stavu 

Stávající právní úprava stanoví povinnost poskytnout kauci ve výši 5.000.000 Kč všem 

distributorům lihu. Jedná se o úpravu obligatorní, která nepřipouští žádné výjimky. Výše 
popsaný současný stav nepředstavuje změnu systému poskytování kauce distributorem lihu. 

2.2 Varianta 1 - Zavedení diferenciace kauce podle charakteristiky distributora 

lihu 

Varianta 1 spočívá ve stanovení kauce distributora lihu v individuální výši stanovené 

rozhodnutím správce daně po správní úvaze vycházející z posouzení charakteristiky 
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konkrétního distributora lihu, jeho rizikovosti, plnění daňových povinností, rozsahu činnosti 

v oblasti distribuce lihu či dosavadní spolupráce se správcem daně.    

2.3 Varianta 2 - Zavedení systému diferenciace kauce podle množství lihu 

nabytého distributorem lihu 

Varianta 2 řeší provedení diferenciace kauce distributora lihu ve vazbě na množství jím 
nabytého lihu. Množství lihu nabytého distributorem lihu je správce daně schopen zjistit 

z oznámení zasílaných osobami povinnými značit líh a distributory lihu při každém prodeji 
nebo jiném převodu lihu podle zákona o povinném značení lihu a na základě tohoto zjištění je 

schopen ověřit, zda množství nabytého lihu odpovídá limitu množství lihu, které by byl daný 
distributor lihu v návaznosti na výši poskytnuté kauce oprávněn nabýt. 

K tomu, aby měl správce daně povědomost o veškerém lihu nabytém distributorem lihu, 
by bylo třeba distributorům lihu stanovit povinnost, stejnou jako mají osoby povinné značit 

líh, a to oznamovat správci daně prodej či jiný převod lihu jinému distributorovi lihu také 
v případech prodeje nebo jiného převodu lihu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 

litru, který má výjimku z povinnosti značit líh. Vzhledem k tomu, že by zavedení tohoto 
opatření ve svém důsledku představovalo zvýšení administrativní zátěže distributorů lihu a že 

celkový objem lihu ve spotřebitelském balení o objemu do 0,06 litru oznámený osobou 
povinnou značit líh tvoří necelé 1 % celkového objemu lihu označeného kontrolní páskou 

ke značení lihu oznámeného osobou povinnou značit líh, je třeba v systému pásmování kauce 
distributora lihu uvažováno pouze s lihem ve spotřebitelském balení označeném kontrolní 

páskou ke značení lihu. 

Nastavení pásem kauce distributora lihu v této variantě by s využitím zkušeností s již 

existující konstrukcí diferenciace kauce osoby povinné značit líh bylo možné navrhnout 
ve výši 500.000 Kč s oprávněním nabýt nejvýše 25 000 litrů lihu, 1.000.000 Kč s oprávněním 

nabýt nejvýše 50 000 litrů lihu a 5.000.000 Kč s oprávněním nabýt více než 50 000 litrů lihu 
s tím, že ve všech případech se jedná o roční množství absolutního alkoholu obsaženého 

ve výrobcích nacházejících se ve spotřebitelských baleních lihu označených kontrolní páskou 
ke značení lihu.  

2.4 Varianta 3 - Zavedení systému diferenciace kauce podle množství lihu 

prodaného nebo jinak převedeného distributorem lihu 

Varianta 3 řeší provedení diferenciace kauce distributora lihu ve vazbě na množství jím 
prodaného nebo jinak převedeného lihu. Množství lihu prodaného nebo jinak převedeného 

distributorem lihu je správce daně schopen zjistit z oznámení zasílaných distributory lihu 
při každém prodeji nebo jiném převodu lihu podle zákona o povinném značení lihu 

a na základě tohoto zjištění je schopen ověřit, zda množství prodaného nebo jinak 
převedeného lihu odpovídá limitu množství lihu, které by byl daný distributor lihu 

v návaznosti na výši poskytnuté kauce oprávněn prodat nebo jinak převést.  

K tomu, aby měl správce daně povědomost o veškerém lihu prodaném nebo jinak převedeném 

distributorem lihu, by bylo třeba distributorům lihu stanovit analogicky s povinností osoby 
povinné značit líh nejen povinnost oznamovat správci daně prodej či jiný převod lihu 

v případech prodeje nebo jiného převodu lihu ve spotřebitelském balení o objemu 
do 0,06 litru, ale také povinnost oznamovat každý konečný prodej lihu, kterou distributor lihu 

nemá s odvoláním na skutečnost, že konečný prodej lihu není podle zákona o povinném 
značení lihu považován za distribuci lihu. 
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Při takovémto rozšíření oznamovací povinnosti distributora lihu by měl správce daně přehled 

o množství lihu prodaném nebo jinak převedeném registrovaným distributorem lihu a bylo by 
možné obdobně s variantou 2 nastavit následující pásmování kauce distributora lihu. 

Nastavení pásem kauce by bylo navrženo ve výši 500.000 Kč s oprávněním prodat nebo jinak 
převést nejvýše 25 000 litrů lihu, 1.000.000 Kč s oprávněním prodat nebo jinak převést 

nejvýše 50 000 litrů lihu a 5.000.000 Kč s oprávněním prodat nebo jinak převést více než 
50 000 litrů lihu s tím, že ve všech případech se jedná o roční množství absolutního alkoholu.  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů 

Výše uvedené varianty byly vyhodnoceny podle několika kritérií, která pokrývají klady 

a zápory (resp. přínosy a náklady) jednotlivých navržených variant.  

Jako hlavní hodnotící kritéria byla identifikována následující: 

• míra zavedení diferenciace kauce 

• náklady na straně státu 

• transparentnost řešení 

• zvýšení zátěže distributora lihu 

• zvýšení zátěže správce daně 

Míra zavedení diferenciace kauce 

Testuje varianty podle toho, do jaké míry jsou schopné zajistit, že kauce distributora lihu bude 
zohledňovat rozsah činnosti konkrétního hospodářského subjektu a nebude nedůvodnou 

překážkou vstupu na trh pro menší distributory lihu. 

V případě varianty 0 nedojde k posunu oproti stávajícímu stavu, tj. uvedený cíl nebude 

dosažen. Tato varianta tak neřeší záměr zavést diferenciaci kauce distributora lihu vycházející 
ze zkušeností s praktickou aplikací stávající právní úpravy distribuce lihu zákonem 

o povinném značení lihu a zachovává její nesystémovost. Naopak v případě variant 1 až 3 
dojde k dosažení cíle v podobě diferenciace kauce distributora lihu, přičemž míra tohoto 

dosažení bude v případě všech tří varianta obdobná. Varianty 1 až 3 zavádějí 
velkoobchodními prodejci lihu žádaný systém kaucí distributora lihu, přičemž se z tohoto 

pohledu liší pouze tím, jakým způsobem bude toto odstupňování kauce provedeno. Zavedení 
kauce distributora lihu ve snížené výši 500.000 Kč a 1.000.000 Kč usnadní vstup na trh 

s lihovinami coby distributorům lihu i menším a velmi malým subjektům při zachování 
možnosti uhrazení jejich případných nedoplatků do celkové výše poskytnuté kauce. Současně 

tímto opatřením dojde k odstranění nerovnosti v přístupu na trh distributora lihu v porovnání 
s podmínkami osoby povinné značit líh.  

Náklady na straně státu 

Testuje přímé náklady spojené s implementací zvolené varianty a případné další náklady 

na její pozdější fungování.  

S variantou 0 nejsou z povahy věci spojeny žádné bezprostřední náklady spojené s její 

implementací a následným fungováním. Varianta 1 přináší zvýšené náklady na straně správce 
daně spojené s administrací individuálních žádostí o změnu výše kauce distributora lihu, a to 

v oblasti nezbytného navýšení personální kapacity, které by muselo být odvislé od počtu 
žádostí (který však aktuálně nelze předjímat). Lze však odhadnout, že z dlouhodobého 
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hlediska by se jednalo o vyšší náklady, než u variant 2 a 3, a to i při zohlednění skutečnosti, 

že varianta 1 nevyžaduje průběžné sledování množství lihu nabytého či převedeného 
distributorem lihu. Varianta 2 si vyžádá dodatečné náklady správce daně na úpravu 

příslušného softwarového vybavení umožňujícího průběžné sledování množství lihu nabytého 
distributorem lihu a evidenci diferencované kauce distributora lihu. Odhad těchto nákladů činí 

cca 500.000 Kč bez DPH. Zavedení navržené úpravy zatíží správce daně také nárůstem 
administrativy spojeným s prováděním dohledu nad objemem lihu nabývaného distributorem 

lihu a správou kauce jím poskytované v různé výši. Nicméně tato skutečnost nebude 
vyžadovat personální navýšení u správce daně. Varianta 3 si na straně správce daně vyžádá 

náklady na úpravu příslušného softwarového vybavení umožňujícího průběžné sledování 
množství lihu prodaného nebo jinak převedeného distributorem lihu (vč. lihu prodaného či  

převedeného v malých baleních lihu či v rámci konečného prodeje lihu distributorem lihu) 
a evidenci diferencované kauce distributora lihu. Odhad těchto nákladů činí cca 750.000 Kč 

bez DPH. Zavedení navržené úpravy zatíží správce daně také nárůstem administrativy 
spojeným s prováděním dohledu nad objemem lihu prodaného či jinak převedeného 

distributorem lihu a správou kauce jím poskytované v různé výši. Nicméně tato skutečnost ani 
v tomto případě nebude vyžadovat personální navýšení u správce daně. 

Transparentnost řešení 

Testuje se transparentnost mechanismu změny výše kauce a jeho závislost na správní úvaze 

správce daně.   

Varianta 0 provedení diferenciace kauce nepředpokládá, a proto nepředstavuje posun 

ve vztahu k transparentnosti oproti stávajícímu stavu. Varianta 1 zavádí oproti stávající právní 
úpravě možnost stanovení výše kauce distributora lihu správcem daně. O výši kauce 

poskytnuté distributorem lihu by rozhodoval správce daně individuálně, případ od případu. 
Výše poskytnuté kauce distributora lihu přitom není striktně svázána s limitním množstvím 

lihu nabytého nebo prodaného či jinak převedeného distributorem lihu, jako je tomu u variant 
2 a 3. Vzhledem k této skutečnosti by správce daně musel dohlížet na všechny relevantní 

parametry konkrétního distributora lihu, na základě kterých rozhodl o výši jeho kauce tak, aby 
výše této kauce korespondovala s jeho aktuální činností jako distributora lihu. Postup správce 

daně při stanovení výše kauce poskytnuté distributorem lihu by pak musel být stanoven 
metodikou orgánů Celní správy České republiky. Úprava stanovení kauce distributora lihu 

navržená ve variantě 1 je tak založena na ne zcela transparentním způsobu posouzení 
jednotlivého distributora lihu příslušným správcem daně, neboť by obsahovala nutnost 

správní úvahy. Míra transparentnosti této varianty je proto nejnižší ze všech zvažovaných 
variant, neboť pro varianty 2 a 3 je na rozdíl od varianty 1 společné, že odvozují výši kauce 

a jejích změn od objektivní veličiny v podobě množství lihu nabytého distributorem lihu nebo 
množství lihu prodaného nebo jinak převedeného distributorem lihu. Jednoznačná úprava 

parametrů určujících výši kauce poskytnuté distributorem lihu a její stanovení v těchto 
variantách by pak nemělo vyvolávat pochybnosti o transparentnosti navrženého řešení 

při zachování rovného přístupu správce daně ke všem distributorům lihu. 

Zvýšení zátěže distributora lihu 

Testuje se administrativní a finanční zátěž jednotlivých variant pro distributora lihu.  

Varianta 0 nepřináší zvýšení administrativní zátěže distributorů lihu oproti stávajícímu stavu, 
avšak ponechává v nezměněné výši rovněž finanční zátěž v podobě nákladů na složení kauce, 

resp. nákladů na poskytování bankovní záruky. Tuto zátěž v podobě nákladů na kauci snižují 
varianty 1 až 3, neboť části (zejména malých) distributorů lihu by jejich realizace měla 

umožnit poskytování kauce ve snížené výši. Varianta 1 přináší administrativní náklady 
spojené s poskytováním součinnosti správci daně pro účely individuální rozhodovací činnosti, 
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která by musela být opřena o poměrně detailní lustraci ekonomických a dalších aspektů 

situace distributora lihu. Řešení podle varianty 3 představuje novou významnou 
administrativní zátěž každého distributora lihu spočívající v rozšíření jeho oznamovací 

povinnosti o oznamování prodeje nebo jiného převodu lihu v malých baleních (baleních 
o objemu do 0,06 litru) a každého konečného prodeje lihu. Varianta 2 naproti tomu nepřináší 

nové administrativní povinnosti ohledně sledování prodejně-distribučního řetězce nakládání 
s lihem, a nepřináší tedy zvýšení zátěže distributorů lihu. 

Zvýšení zátěže správce daně 

Testuje se administrativní zátěž spojená s jednotlivými variantami z pohledu správce daně, 

a to včetně kontrolovatelnosti dodržování limitů v rámci pásem kauce ze strany distributorů 
lihu.  

Varianta 0 nepřináší zvýšení administrativní zátěže na straně správce daně. Řešení v rámci 
varianty 1 by přineslo možnost stanovení výše kauce distributora lihu správcem daně, a to 

na základě individuálního rozhodnutí na základě správní úvahy a metodického nastavení. Tato 
varianta by představovala zvýšení administrativní zátěže správce daně související s jeho 

rozhodováním o výši kauce distributora lihu a dohledem nad její aktuálností, neboť by 
vyžadovala poměrně detailní lustraci ekonomických a dalších aspektů situace distributora 

lihu. Varianty 2 a 3 na rozdíl od varianty 1 odvozují výši kauce a jejích změn od objektivní 
veličiny v podobě množství lihu nabytého distributorem lihu nebo množství lihu prodaného 

nebo jinak převedeného distributorem lihu. Tento koncept zásadním způsobem nezvyšuje 
vlastní administrativní zátěž správce daně. Ve variantách 2 a 3 by nemělo dojít pro správce 

daně ke zhoršení současného stavu kontrolovatelnosti parametrů navrženého systému 
při využití možností upravených stávajících aplikací používaných k evidenci zajištění 

a evidenci údajů oznamovaných osobami povinnými značit líh a distributory lihu podle 
zákona o povinném značení lihu. Správce daně tak bude schopen kdykoliv ověřit, že množství 

lihu nabytého či prodaného nebo jinak převedeného distributorem lihu v příslušném 
kalendářním roce odpovídá limitu množství lihu, které je konkrétní distributor lihu 

v návaznosti na výši poskytnuté kauce oprávněn nabýt či prodat nebo jinak převést. Limity 
určující diferenciaci kauce distributora lihu by v těchto variantách byly voleny tak, aby 

každému pásmu kauce distributora lihu odpovídal příslušný velikostní segment distributorů 
lihu. Jistým nedostatkem varianty 2 je, že správce daně při dohledu nad zařazením distributora 

lihu do příslušného pásma kauce nevychází prvotně z údajů získaných přímo od příslušného 
distributora lihu, ale z rozhodných údajů oznámených správci daně jeho dodavateli lihu. 

Varianty 2 a 3 předpokládají pravidelné sledování parametrů systému pásmovaných kaucí 
distributora lihu nejen správcem daně, ale také distributorem lihu.  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

V následujícím souhrnu navržených variant řešení je pro zpřehlednění jejich vyhodnocení 

podle zvolených kritérií použito číselné vyjádření vhodnosti jednotlivých variant, přičemž 
hodnotitel řadí varianty číslicemi od nejlepší (číslo 1) po nejhorší (číslo 4). 

Tabulka 1: Vyhodnocení kritérií 
 

Míra zavedení 

diferenciace kauce 

Náklady na straně 

státu 

Transparentnost řešení Zvýšení zátěže 

distributora lihu 

Zvýšení zátěže správce daně 

V0 4 1 1 4 1 

V1 1 4 4 2 4 
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V2 1 2 1 1 2 

V3 1 3 1 3 3 

Ze vzájemného porovnání jednotlivých variant podle zvolených kritérií vyplývá, 
že nejvhodnější ze všech zvažovaných variant zavedení diferenciace kauce poskytované 

distributorem lihu podle zákona o povinném značení lihu je varianta 2. Tato varianta bude 
následně rozpracována v návrhu novely zákona o povinném značení lihu. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhované změny budou provedeny formou novelizace zákona o povinném značení lihu. 

Orgánem odpovědným za implementaci bude Ministerstvo financí a orgány Celní správy 
České republiky. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost přijatých změn bude ověřována v praxi s tím, že fungování nové právní úpravy bude 

kontrolováno úředními osobami správce daně. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Problematika byla konzultována s Generálním ředitelstvím cel a se zástupci odborné 
veřejnosti, zejména v rámci Pracovní skupiny Ministerstva financí k problematice zákona 

o povinném značení lihu, v níž jsou reprezentovány organizace sdružující hospodářské 
subjekty působící na trhu s lihovinami v České republice. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Generální ředitelství cel 

Mgr. František Berka 

Generální ředitelství cel, odbor 30 – Právní 

tel.: +420 261 332 114, e-mail: berka@cs.mfcr.cz 

 

Ministerstvo financí 

JUDr. Jiří Kroupa 

Ministerstvo financí, odbor 32 – Daňová legislativa 

tel.: +420 257 044 015, e-mail: jiri.kroupa@mfcr.cz 
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