
VÝBOR PRO ROZPOČTOVÉ 

PROGNÓZY 

 Praha - 28. srpna 2018 

 
 

 

Ing. Petr KUSÝ 

Zástupce ředitele odboru 

 



Přehled 

  Metodika Jednotka 2018 2019 2020 2021 

Daň z příjmu fyzických osob 

  

ESA 2010 mld. Kč 232,1 261,6 280,1 298,0 

cash mld. Kč 219,8 248,5 266,1 284,4 

Daň z příjmu právnických osob 

  

ESA 2010 mld. Kč 177,3 183,5 190,6 197,1 

cash mld. Kč 187,4 190,9 197,2 204,5 

Daň z přidané hodnoty 

  

ESA 2010 mld. Kč 419,0 446,1 467,1 489,1 

cash mld. Kč 414,5 441,4 462,0 483,5 

Spotřební daň z minerálních olejů 

  

ESA 2010 mld. Kč 91,2 92,5 93,3 94,6 

cash mld. Kč 91,0 92,2 93,0 94,3 

Spotřební daň z tabákových výrobků 

  

ESA 2010 mld. Kč 55,6 56,2 55,6 55,0 

cash mld. Kč 55,6 56,1 55,6 55,1 

Ostatní spotřební daně 

  

ESA 2010 mld. Kč 17,7 17,8 17,8 17,8 

cash mld. Kč 17,5 17,5 17,5 17,5 

Majetkové a silniční daně 

  

ESA 2010 mld. Kč 19,4 18,4 18,3 18,2 

cash mld. Kč 19,6 18,6 18,6 18,6 

Ostatní daně a poplatky 

  

ESA 2010 mld. Kč 8,5 8,6 8,6 8,8 

cash mld. Kč 10,9 10,8 10,8 10,9 



A. DPFO placená plátci 

B. DPFO placená poplatníky 

C. DPFO vybíraná srážkou 

Daň z příjmů fyzických osob 
 



A. DPFO placená plátci 

Základní sledované ukazatele 

• Celkový počet zaměstnanců a objem mezd a platů, odhady 

průměrné mzdy 

• Výsledky šetření společností TREXIMA (výše průměrné mzdy 

v jednotlivých mzdových pásmech, které jsou členěné od 500-5000 

Kč)  

Další sledované ukazatele 

• Průměrné výše odčitatelných položek, slev na dani a průměrného 

počtu dětí (ADIS, ČSÚ) 

• Vývoj minimální mzdy  

Daň z příjmů fyzických osob 
 



2018 2019 2020 2021 

Autonomní základna 194,5 221,5 237,9 254,9 

Diskreční opatření x  x  x  x 

Celkem 194,5 221,5 237,9 254,9 

Daň z příjmů fyzických osob 
Predikce vývoje inkasa DPFO placené plátci – cash  

(v mld. Kč) 



2018 2019 2020 2021 

Autonomní základna 201,9 229,8 246,9 264,6 

Diskreční opatření  x  x  x x  

Celkem 201,9 229,8 246,9 264,6 

Daň z příjmů fyzických osob 
Predikce vývoje inkasa DPFO placené plátci – akruál 

(v mld. Kč) 



B. DPFO placená poplatníky 

Základní sledované ukazatele 

• Provozní přebytek 

• Diskreční opatření 

 

Další sledované ukazatele 

• Nálezy Ústavního soudu týkající se aplikace zákona o daních z 

příjmů 

Daň z příjmů fyzických osob 
 



2018 2019 2020 2021 

Autonomní základna 6,9 7,0 7,1 7,3 

Diskreční opatření  +0,6 +2,2   +3,3 +4,4  

z toho 

zastropování paušálů a navrácení slev  -1,8 -1,3 -1,3 -1,3 

zvýšení slevy na první dítě o 150Kč/měs. od 2018 x -0,5 -0,5 -0,5 

EET +2,4 +4,0 +5,1 +6,2 

Celkem 7,5 9,2 10,4 11,7 

Daň z příjmů fyzických osob 
Predikce vývoje inkasa DPFO placené poplatníky – cash 

(v mld. Kč) 



2018 2019 2020 2021 

Autonomní základna 12,3 12,7 12,9 13,1 

Diskreční opatření x +1,1  +1,1   x 

z toho 

EET  x +1,1 +1,1  x 

Celkem 12,3 13,8 15,1 15,4 

Daň z příjmů fyzických osob 
Predikce vývoje inkasa DPFO placené poplatníky – akruál 

(v mld. Kč) 



Daň z příjmů fyzických osob 
 

C. DPFO vybíraná srážkou 

Sledované ukazatele 

• Výplaty dividend u největších plátců 

• Informace o dani sražené poplatníkovi se sídlem nebo 

bydlištěm v zahraničí 

• Diskreční opatření 

• Vývoj inkasa v průběhu roku 

 



  2018 2019 2020 2021 

Celkem 17,8 17,8 17,8 17,8 

Daň z příjmů fyzických osob 
Predikce vývoje inkasa DPFO vybírané srážkou – cash 

(v mld. Kč) 



  2018 2019 2020 2021 

Celkem 18,0 18,0 18,0 18,0 

Daň z příjmů fyzických osob 
Predikce vývoje inkasa DPFO vybírané srážkou – akruál 

(v mld. Kč) 



A. Z přiznání 

B. Vybíraná srážkou 

 

Daň z příjmů právnických osob 
Mimo daň placenou obcemi a kraji 



A. DPPO z přiznání 

Základní sledované ukazatele 
• HDP 

• Hrubý provozní přebytek  

• Prognózy průmyslové produkce – predikce významných bank na 
území ČR (Komerční banka, Česká spořitelna, Raiffeisen bank, 
UniCredit) 

Další sledované ukazatele 
• Vývoj předepsaných záloh vyplývající z daňových přiznání za 

minulá zdaňovací období  

• Vývoj uplatněných odečtů daňové ztráty 

• Vývoj čerpání poskytnutých investičních pobídek 

• Vývoj uplatněných odpočtů na vědu a výzkum 

 

Daň z příjmů právnických osob 
 



Daň z příjmů právnických osob 
Predikce vývoje inkasa DPPO – cash (v mld. Kč) 

2018 2019 2020 2021 

Autonomní základna 179,2 182,4 188,0 194,8 

Diskreční opatření +1,5 +1,8 +2,4 +2,9 

z toho         

EET +1,7 +2,0 +2,0 +2,0 

Možnost odpisování 

majetku obcí nezisk. 

organizacemi 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

ATAD x x +0,2 +0,2 

EET 3. a 4. fáze x x +0,4 +0,9 

Celkem 180,7 184,2 190,4 197,7 



Daň z příjmů právnických osob 
Predikce vývoje inkasa DPPO – akruál (v mld. Kč) 

2018 2019 2020 2021 

Autonomní základna 170,1 175,5 181,9 188,0 

Diskreční opatření +0,6 +0,4 x 

z toho         

EET x x x 

Možnost odpisování 

majetku obcí nezisk. 

organizacemi 

x x x x 

ATAD x +0,2 x x 

EET 3. a 4. fáze x +0,4 +0,4 x 

Celkem 170,1 176,1 182,9 189,1 



Daň z příjmů právnických osob 
 

B. DPPO vybíraná srážkou 

Sledované ukazatele 

• Výplaty dividend u největších plátců 

• Informace o dani sražené poplatníkovi se sídlem nebo 

bydlištěm v zahraničí 

• Diskreční opatření 

• Vývoj inkasa v průběhu roku 

 



Základní sledované ukazatele 
• Výdaje domácností na spotřebu a výdaje vládních institucí na spotřebu  

• Tvorba hrubého fixního kapitálu vlády  

• Vlastní zdroj 

• Diskreční opatření 

Další sledované ukazatele 
• Inkaso daného roku (resp. odhad dle pokladního plnění a dalších vlivů) 

• Vývoj nadměrných odpočtů 

• Vratky daně zahraničním osobám 

• (bez vlivu exportu na inkaso DPH) 

 

Daň z přidané hodnoty 
 



2018 2019 2020 2021 

Autonomní základna 414,5 441,2 462,3 483,8 

Diskreční opatření  x + 0,2 -0,3   -0,3 

z toho 

EET x +1,0 +2,4 +2,4 

snížení sazby DPH u vybraných služeb x -1,4 -3,3 -3,3 

změna režimu u veřejnoprávních médií x +0,6 +0,6 +0,6 

Celkem 414,5 441,4 462,0 483,5 

Daň z přidané hodnoty 
Predikce vývoje inkasa DPH – cash (v mld. Kč) 



2018 2019 2020 2021 

Autonomní základna 419,0 445,9 467,3 489,3 

Diskreční opatření x  +0,2  -0,4  x 

z toho 

EET x +1,2 +1,2 x 

snížení sazby DPH u vybraných služeb x -1,6 -1,6  x 

změna režimu u veřejnoprávních médií x +0,6  x  x 

Celkem 419,0 446,1 467,1 489,1 

Daň z přidané hodnoty 
Predikce vývoje inkasa DPH – akruál (v mld. Kč) 



A. Spotřební daň z minerálních olejů 

B. Spotřební daň z tabákových výrobků 

C. Ostatní spotřební daně 

- Z lihu 

- Z piva 

- Z vína  a meziproduktů 

- Z energií – elektřina, zemní plyn, pevná paliva 

- Z elektřiny ze slunečního záření 

 

 

Spotřební daně 
 



A. Spotřební daň z minerálních olejů 

• Výchozí dokumenty 

– Makroekonomická predikce 

– Statistiky GŘC – vyměřená daň, inkaso, vratky 

– Pokladní plnění, inkaso předchozích let, analýza výkyvů apod. 

– Statistiky ČSÚ - spotřeba ropných produktů, ceny pohonných hmot, Energetická bilance 

– Statistická ročenka dopravy MD – přeprava zboží a osob, počty automobilů 

• Makroekonomické indikátory – veličiny pro odhad spotřební daně z 

minerálních olejů  

– Nafta – silná závislost na hlavních makroekonomických indikátorech – real. HDP, saldo 

zahraničního obchodu, disponibilní důchod, výdaje na konečnou spotřebu 

– Benzín – nebyla identifikována zásadní závislost – spotřeba v posledních letech stagnuje, 

ustálení na 2,1 mld. litrů 

– Ostatní komodity– nejsou rozpočtově významné, neodhadují se jednotlivě, inkaso 

meziročně stabilní (výnos do 1 mld. Kč – LPG, CNG, topné oleje apod.). 

Spotřební daně 
 



B. Spotřební daň z tabákových výrobků 

• Výchozí dokumenty 

– Dokumenty Celního úřadu Kutná Hora – přehled odebraných tabákových nálepek pro 
jednotlivé komodity (měsíčně) – cena, počet kusů, gramů, počet nálepek, jednou ročně 
inventura tabákových nálepek (odebrané, použité, ztracené, vrácené) 

– Statistiky GŘC – vyměřená daň, inkaso, vratky 

– Pokladní plnění, inkaso předchozích let, analýza výkyvů apod. 

– Výroční zprávy  a konzultace - Philip Morris, BAT, JTI, IT 

– Makroekonomická predikce – střední závislost na disponibilním důchodu/spotřebě 

•  Veličiny pro odhad spotřební daně z tabákových výrobků 

– Není závislost na makroekonomických veličinách  - pouze střední závislost na výdajích 
domácností na spotřebu/disponibilním důchodu 

– Výchozí základna – spotřeba tabákových výrobků, očištěna o každoroční pokles kuřáků a 
další vlivy, které indikuje vývoj trhu, expertní odhady 

Spotřební daně 
 



C. Spotřební daň z ostatních komodit  (líh, pivo, víno, 

energetické daně, odvod z elektřiny ze slunečního 

záření) 

• Nejsou rozpočtově příliš významné, v úhrnu činí výnos 17,5 mld. Kč 

• Inkaso meziročně stabilní, bez významných odchylek jak v meziročním 

růstu, tak i ve srovnání rozpočtované částky a skutečného inkasa 

• Spotřeba těchto komodit nevykazuje závislost na predikovaných 

makroekonomických veličinách 

Spotřební daně 
 



  2018 2019 2020 2021 

Spotřební daň z minerálních olejů 91,0 92,2 93,0 94,3 

Spotřební daň z tabákových 

výrobků 
55,6 56,1 55,6 55,1 

Ostatní spotřební daně 17,5 17,5 17,5 17,5 

Celkem 164,1 165,8 166,1 166,9 

Spotřební daně 
Predikce vývoje inkasa spotřebních daní – cash (v mld. Kč) 



Spotřební daně 
Predikce vývoje inkasa spotřebních daní – akruál (v mld. Kč) 

  2018 2019 2020 2021 

Spotřební daň z minerálních olejů 91,2 92,5 93,3 94,6 

Spotřební daň z tabákových 

výrobků 
55,6 56,2 55,6 55,0 

Ostatní spotřební daně 17,7 17,8 17,8 17,8 

Celkem 164,5 166,5 166,7 167,4 



Majetkové a silniční daně 
Predikce vývoje inkasa – cash (v mld. Kč) 

  2018 2019 2020 2021 

Daň z nabytí nemovitých věcí 13,3 12,3 12,3 12,3 

Silniční daň 6,3 6,3 6,3 6,3 

Celkem 19,6 18,6 18,6 18,6 



  2018 2019 2020 2021 

Daň z nabytí nemovitých věcí 13,1 12,1 12,0 11,8 

Silniční daň 6,3 6,3 6,3 6,3 

Celkem 19,4 18,4 18,3 18,1 

Majetkové a silniční daně 
Predikce vývoje inkasa – akruál (v mld. Kč) 



Ostatní daně a poplatky na úrovni SR 
 (v mld. Kč) 

  2018 2019 2020 2021 

Celkem 10,2 9,8 9,9 10,0 

  2018 2019 2020 2021 

Cash 8,5 8,6 8,6 8,8 

Akruál 10,9 10,8 10,8 10,9 

• Rozdílná struktura dle ESA2010 a rozpočtové skladby ČR 

• Poplatek na činnost ERU, udržovací poplatek Státnímu úřadu 

pro jadernou energii, příjmy z úhrad za dobývání nerostů a 

další.. 



Děkuji Vám za pozornost! 
 

 

 
 

 


