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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 11. července 2019 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 10. 7. 2019 byla na internetových stránkách Ministerstva financí České 
republiky 
(https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-
cinnosti-financni-a-celni-sprav) prezentována Zpráva o činnosti Finanční správy 
České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018 (dále jen „Zpráva“).  
Na straně 4 je uvedena tabulka výnosu daní a cel za období let 2014 až 2018.  
Údaje o výši inkasa spotřebních a energetických daní ovšem neodpovídají údajům 
uvedeným ve Střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 
a 2021, konkrétně na straně 33 v tabulce Vývoj daňových příjmů v letech 2015 – 
2021 (dále jen „Střednědobý výhled“) též prezentovaným ministerstvem 
(https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2018/vladni-navrh-zakona-
o-statnim-rozpoctu-c-33048). Např. údaj o výši příjmu spotřební daně v roce 2017 ve 
Střednědobém výhledu uvádí částku 152,7 mld. Kč, ovšem ve Zprávě je v tomto roce 
uvedena částka 160,8 mld. Kč. Značný rozdíl v miliardách korun je i v ostatních 
porovnávaných obdobích. 
 
Za účelem ověření, které z těchto údajů jsou správné, jsem při hledání na internetu 
dále objevil internetové stránky (https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/spotrebni-
dane/), jenž z mého pohledu přesvědčivě prezentují daňové příjmy spotřebních daní 
(otázkou za včetně nebo bez ekologických daní), avšak i tyto údaje nekorespondují  
s údaji ve výše zmíněných materiálech. K 31. 12. 2017 je zde např. uveden údaj 154 
743 Kč. 

mailto:podatelna@mfcr.cz


Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

 
Touto cestou Vás laskavě žádám o sdělení, který z materiálů (příp. níže uvedená 
internetová stránka) obsahuje správné údaje, jenž hodlám využít pro studijní účely. 
Popř. Vás žádám o odkaz na zdroj obsahující přehled inkasa spotřebních daní za 
poslední dekádu.“  
 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Údaje v obou 
materiálech Ministerstva financí jsou správné. Údaj 160,8 mld. Kč v případě 
spotřebních a energetických daní uvedený v materiálu „Zpráva o činnosti  
Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018“  
(dále jen „Zpráva“) je celostátní výnos. Údaj 152,7 mld. Kč u stejné kategorie 
uvedený v materiálu „Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 
2020 a 2021“ (dále jen „Střednědobý výhled“) je příjem státního rozpočtu jakožto 
pouze jedné části veřejných rozpočtů. 

Rozdíl mezi celostátním výnosem a příjmem státního rozpočtu je způsoben 
tzv. rozpočtovým určením daní (zákon č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů). V § 5 tohoto zákona je stanoveno, že 9,1 % celostátního výnosu daně 
z minerálních olejů je určeno pro Státní fond dopravní infrastruktury. Tedy pouze 
zbylých 90,9 % je příjmem státního rozpočtu. Z částky celostátního výnosu daně 
z minerálních olejů ve výši 88,9 mld. Kč za rok 2017 (viz Zpráva) je tedy pouze 
80,8 mld. Kč převedeno do státního rozpočtu, což koresponduje s údajem ve 
střednědobém výhledu. Tento rozdíl (8,1 mld. Kč) představuje také rozdíl mezi 
celostátním výnosem spotřebních a energetických daní (160,8 mld. Kč) a příjmem 
státního rozpočtu (152,7 mld. Kč). Podobně je tomu i v případě dalších daní (viz 
zákon o rozpočtovém určení daní). 

Oba údaje, jak ve Zprávě, tak i ve Střednědobém výhledu, jsou tedy v pořádku, ale 
každý představuje něco mírně odlišného. Údaje za předchozí roky jsou uvedeny 
v jednotlivých Zprávách nebo Střednědobých výhledech, záleží, jaká informace  
je hledána. 

 

 

 

 

 

 

K údajům obsaženým na internetové stránce 
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 https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/spotrebni-dane/ se Ministerstvo financí jako 
povinný subjekt nemá povinnost vyjadřovat, neboť tuto internetovou stránku 
neprovozuje a za tyto údaje ani nijak neručí. 
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