
Rád bych obdržel statistické údaje o výběru DPH od roku 2000 v ČR. Údaje by měly obsahovat 
kolik se vybralo na DPH z prodejů v MO,VO a internetového prodeje a následně kolik se vybralo 
na DPH od koncového výběrčího DPH, a  také kolik od restaurací, hotelů a penzionů. Dále kolik 
se vrátilo do stejných rezortů ve vratkách DPH a kolik byl celkový čistý zisk státu v DPH. 
Následně kam ty peníze z čistého zisku jdou 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 9. března  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
“Dobrý den, rád bych obdržel statistické údaje o výběru DPH od roku 2000 v ČR. Údaje by měly 
obsahovat kolik se vybralo na DPH z prodejů v MO, VO a internetového prodeje a následně kolik se 
vybralo na DPH od koncového výběrčího DPH, a také kolik od restaurací, hotelů a penzionů. Dále 
kolik se vrátilo do stejných rezortů ve vratkách DPH a kolik byl celkový čistý zisk státu v DPH. 
Následně kam ty peníze z čistého zisku jdou.”. 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. Z hlediska daňové teorie je daň povinná, 
neekvivalentní, nenávratná a neúčelová platba. Neevidují se tudíž statistiky podle prodejů ani oblastí 
podnikání. Inkaso daně přidané hodnoty se rozděluje mezi státní rozpočet a rozpočty územně 
samosprávních celků podle zákona o rozpočtovém určení daní. Z tohoto důvodu nelze určit, kam 
vybrané peníze směřují, jelikož jsou neoddělitelnou součástí všech příjmů do státního rozpočtu. 
 

Veškeré dostupné statistiky z výběru daní naleznete na stránkách Finanční správy: 
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/analyzy-a-statistiky. 
 


