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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  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 16. dubna 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: 
 
"S odkazem na § 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, a v případě, že 
byly v posledních letech u Vás prováděny výzkumy, bylo by možné podat mi následující 
informace: 
 
- o stanovení výše sazby, jestli byla průměrná sazba 17,5 % v minulosti stanovena jen na 
základě sazeb DPH, nebo se také zohlednilo osvobození od daně (např. nájmy nemovitosti,...); 
 
- o této průměrné sazbě na aktuální období (2016, 2017) (možná výše na toto období), nebo 
poskytnout informace o postupech stanovení průměrné efektivní sazby DPH (jakožto jednotné 
sazby DPH); 
 
- poskytnou studie o dopadech na domácnosti z minulých období při jednotné sazbě 17,5 % 
DPH." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující. Jednotná statutární sazba DPH 
byla do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o DPH") zavedena novelou zákona o DPH č. 370/2011 Sb. Podklady a analýzy, 
které byly k možným dopadům této sazby zpracovány, jsou součástí důvodové zprávy 
k novele zákona o DPH č. 370/2011 Sb., kterou Vám zasíláme v příloze dopisu. Tato 
důvodová zpráva je taktéž  dostupná i na internetových stránkách stránkách Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR - www.psp.cz. 
 

 Pro analytické účely je využívána průměrná sazba DPH (nezahrnuje osvobozená 
plnění), výše průměrné efektivní sazby pro rok 2016 činí 18,52 %, pro rok 2017 činí 18,40 %. 
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