
"dne 19. 2. 2018 byl na stránkách Hospodářských novin uveřejněn článek, v němž se ministerstvo 
financí vyjadřuje k plánovaným změnám u daně z příjmů, přičemž bylo mimo jiné uvedeno: 
 
Dopad na příjmy veřejných rozpočtů je minus 23,2 miliardy korun. 
 
Tímto žádáme o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jak 
ministerstvo dospělo k tomu, že plánované daňové změny budou mít na daňové příjmy dopad 
mínus 23,2 miliard korun.  
 
Zároveň žádáme o sdělení, k jakému časovému období se tento propad vztahuje, jakož  
i s jakým časovým obdobím je tento poměřován. Je-li tento údaj poměřován s obdobím roku 
2017, pak žádáme o sdělení, na základě čeho jsou údaje roku 2017 ministerstvu známy.  
 
Uvedené informace prosím poskytněte včetně podkladových informací (označení zdrojových dat) 
a výpočtů tak, aby výsledná čísla byla přezkoumatelná." 
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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 19. února 2018 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 informací v tomto znění: 
 
"dne 19. 2. 2018 byl na stránkách Hospodářských novin uveřejněn článek, v němž se 
ministerstvo financí vyjadřuje k plánovaným změnám u daně z příjmů, přičemž bylo mimo jiné 
uvedeno: 
 
Dopad na příjmy veřejných rozpočtů je minus 23,2 miliardy korun. 
 
Tímto žádáme o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jak 
ministerstvo dospělo k tomu, že plánované daňové změny budou mít na daňové příjmy dopad 
mínus 23,2 miliard korun.  
 
Zároveň žádáme o sdělení, k jakému časovému období se tento propad vztahuje, jakož  
i s jakým časovým obdobím je tento poměřován. Je-li tento údaj poměřován s obdobím roku 
2017, pak žádáme o sdělení, na základě čeho jsou údaje roku 2017 ministerstvu známy.  
 
Uvedené informace prosím poskytněte včetně podkladových informací (označení zdrojových 
dat) a výpočtů tak, aby výsledná čísla byla přezkoumatelná." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Vámi uváděný dopad 
je součtem několika dílčích dopadů, jak je zřejmé z důvodové zprávy ke zmiňovanému 
návrhu zákona (viz tabulka č. 2 Dopad navrhované změny v rámci příjmů ze závislé činnosti 
z obecné části).  
 
 Při porovnání údajů s rokem 2017 se vychází, v případě hotovostní dat z částek 
z pokladního plnění České národní banky (ze zůstatků na účtech), v případě porovnání dat 
z daňových přiznání se vychází z predikcí a odhadů, protože data týkající se zdaňovacího 
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období 2017 budou dostupná až v průběhu roku 2018, kdy je zákonná lhůta pro podání 
daňových přiznání. 
 
 Rozpočtový dopad ve výši -22,9 mld. Kč byl odhadnut na základě predikované změny 
průměrné mzdy v národním hospodářství pro rok 2019, stejně tak na základě počtu 
zaměstnanců (viz veřejné dokument Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR), 
dílčích dat z daňových přiznání za rok 2016 a také na základě odhadnutých dat o distribučním 
rozdělení mezd v národním hospodářství. 
 
 Související rozpočtový dopad na DPH byl vypočten jako sekundární dopad  
do spotřeby, kdy snížení inkasa/výnosu daně z příjmů pro veřejné rozpočty znamená zvýšení 
disponibilního příjmu v podobné částce pro plátce či poplatníky. Rozpočtový dopad na DPH 
byl vyjádřen pomocí odhadnuté průměrné sazby DPH ve výši 17,80 % a hodnoty 
konzervativně nastaveného multiplikátor blízkého hodnotě jedna. Tato konstrukce 
sekundárního dopadu do spotřeby byla využita u všech diskrečních změn výše uvedené daně  
i níže zmiňovaných v tomto dalším textu (viz tabulka č. 2 Dopad navrhované změny v rámci 
příjmů ze závislé činnosti z obecné části). 
 
 Při odhadu dopadu změny sazby osob samostatně výdělečně činných se vycházelo 
z několika datových zdrojů. Základem byla data z agregované databáze ADIS o daňových 
přiznáních z příjmů fyzických osob za rok 2015 a 2016, neboť data za rok 2017 nejsou ještě 
dostupná. Z daňových přiznání byl stanoven základ daně ve výši 23,2 mld. Kč. Na tento 
základ byly aplikovány rozdílné statutární sazby daně a tento výsledek byl extrapolován  
na odhadované inkaso daně z příjmů fyzických osob z přiznání pro rok 2019 po zohlednění 
faktu, že třetí a čtvrtá fáze elektronické evidence tržeb nebude realizována od roku 2018 
s hotovostním dopadem právě do inkasa roku 2019 (dopady ve veřejně dostupném dokumentu 
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, zákona o evidenci tržeb 
a konvergenčním programu České republiky). V tomto případě byl opět uveden i sekundární 
dopad na DPH, který byl již vysvětlen v textu výše. 
 
 V případě maximálního negativního dopadu z titulu odčitatelného pojistného  
se vycházelo z částky zaplaceného pojistného osobami samostatně výdělečně činnými za rok 
2016 ve výši 40,6 mld. Kč, na kterou byla aplikována statutární sazba daně a následný dopad 
byl označen jako maximální vzhledem k faktu, že některé osoby si nebudou moci efektivně 
v prvním roce uplatnit pojistné jako náklad vzhledem k nízkému daňovému základu,  
či případné ztráty, a tudíž dojde k rozložení ztráty do dalších let, což nelze explicitně vyjádřit 
kvantitativním způsobem pro každý jednotlivý rok. I v tomto případě byl opět uveden  
i sekundární dopad na DPH, který byl již vysvětlen v textu výše. 
 
 
 
 
 
  
 


