
"Žádáme o zaslání metody a vstupních údajů, na základě kterých Ministerstvo financí vypočetlo 
dopady do státního rozpočtu při přeřazení čepovaného piva do 10% sazby DPH." 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
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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  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 29. března 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Žádáme o zaslání metody a vstupních údajů, na základě kterých Ministerstvo financí 
vypočetlo dopady do státního rozpočtu při přeřazení čepovaného piva do 10% sazby DPH." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. V případě výpočtu 
rozpočtových dopadů a souvisejících změn sazeb DPH jsou používány tyto základní datové 
zdroje: daňová přiznání a agregované informace z databáze ADIS (Automatizovaný Daňový 
Informační Systém), spotřební koš domácností, národní účty a podklady pro výpočet 
průměrné vážené sazby DPH zpracovávané Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Jakékoliv 
návrhy jsou nejdříve diskutovány v rámci ministerstva financí s odborníky na právo EU, 
konkrétně šestou směrnici o DPH tak, aby vždy byly v souladu s touto směrnicí. Všechny 
rozpočtové dopady jsou modelovány na úrovni veřejných rozpočtů, což považujeme jako 
nutné kritérium, oproti dopadům pouze na státní rozpočet. 
 
 Základním výchozím kamenem výpočtu zavedení 10% sazby DPH na čepované pivo 
byla data ze systému ADIS, konkrétně položky agregovaných daňových přiznání k DPH. 
Selekcí požadovaného sektoru ekonomiky (NACE 56 – Stravování a pohostinství) byla 
zjištěna celková suma přiznané a odvedené daně (jedná se o saldo celkové odvedené daňové 
povinnosti ponížené o vyplacené nadměrné odpočty). Celková suma odvedené DPH za NACE 
56 činila 2 133 mil. Kč. Následně bylo ale ještě nutné rozdělit celkovou sumu dle 
aplikovaných sazeb DPH, tj. na část podléhající základní sazbě DPH a na část podléhající 
snížené sazbě DPH. Pro zachycení rozdělení na základní a sníženou byly použity podklady 
ČSÚ k výpočtu vážené průměrné sazby DPH. Na základě tohoto podkladu bylo možné 
rámcově určit, že v základní sazbě 21 % bylo přiznáno a odvedeno 1 599 mil. Kč a ve snížené 
sazbě 533 mil. Kč. 
 
 V dalším kroku byl zjišťován podíl přiznané a odvedené DPH za čepované pivo  
na celkové přiznané a odvedené DPH ve výši v sektoru NACE 56. Pro tento účel byl použit 
spotřební koš domácností, který je zpracováván ČSÚ. Pomocí spotřebního koše domácností 
byl zjištěn podíl výdajů na alkoholické nápoje na celkových výdajích domácností  
za stravovací a pohostinské služby. Z tohoto podílu bylo nutné ještě zjistit, jaká část odpovídá 
pouze čepovanému pivu. Zde byl použit odhad Českého svazu pivovarů a sladoven, který na 
základě svých interních analýz sdělil, že tento podíl čepovaného piva je cca 80 %. S pomocí 



výše uvedených podkladů byl stanoven podíl výdajů domácností na čepované pivo  
na celkových výdajích domácností za stravovací služby (NACE 56). Takto stanovený podíl 
činil 19,1 %. 
 
 Vynásobením podílu výdajů domácností na čepované pivo (19,1 %) a sumy přiznané  
a odvedené daně v základní sazbě v sektoru NACE 56 (1 599 mil. Kč) bylo zjištěno, že suma 
přiznané a odvedené daně za čepované pivo činila 305 mil. Kč. Z této částky byl následně 
vypočítán základ daně (1 452 mil. Kč). V tomto okamžiku, kdy byl znám základ daně, bylo 
možné namodelovat dopad změny sazby daně. Nicméně bylo nutné brát v potaz, že změna 
sazby daně byla naplánována společně se zavedením elektronické evidence tržeb, díky níž je 
předpokládán růst celkové přiznané a odvedené daně v sektoru NACE 56. Na základě 
zkušeností a dat ze zavedení elektronické evidence tržeb v Chorvatsku je předpokládán nárůst 
přiznané a odvedené daně v sektoru NACE 56 o 27 %. Po zavedení elektronické evidence 
tržeb přiznaná daň v sektoru NACE 56 v Chorvatsku sice vzrostla o 40,5 %, ale s ohledem  
na specifické podmínky České republiky (nižší rozsah šedé ekonomiky v České republice 
oproti Chorvatsku) a konzervativní přístup Ministerstva financí ČR při zpracování dopadů 
daňových změn byl předpokládaný nárůst přiznané a odvedené daně v České republice 
stanoven na 27 %. 
 
 Základ daně za čepované pivo (1 452 mil. Kč) byl následně navýšen o předpokládaný 
dopad ze zavedení elektronické evidence tržeb a na takto upraveném základu daně  
byl následně modelován dopad zavedení 10% sazby DPH na čepované pivo. Statický dopad 
změny sazby DPH na čepované pivo byl takto stanoven na -193 mil. Kč. Nicméně tento 
dopad bylo nutné ještě upravit o dopad na daň z příjmů, neboť jedním z předpokladů,  
se kterým se při výpočtu dopadů počítalo, byl, že se snížení sazby DPH neprojeví do cen pro 
konečné spotřebitele, ale bude absorbován v maržích provozovatelů pohostinství. Při aplikaci 
průměrné daně z příjmů (18,8 %) byl tento dopad stanoven na +35 mil. Kč. Celkový dopad 
změny sazby DPH, ve kterém byl zohledněn jak dopad na DPH (-193 mil. Kč) tak dopad na 
daň z příjmů (+35 mil. Kč) činil cca -160 mil. Kč.  
 


