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Elektronický podpis

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 10 – Kancelář ministra
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz
V Praze dne 21. 2. 2017
PID: MFCR7XCJTA
Č. j.: MF-5034/2017/10-4/404 IK
Počet listů: 2
Vážený pan
Michal Škop
Email: foi+request-6344-7b1dec8e@infoprovsechny.cz
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 7. února 2017 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Požádal jste o poskytnutí informací v tomto
znění:
“žádám o zaslání analýzy včetně podkladových dat k této analýze, ze které vyplývá, že
kontrolní hlášení přineslo 10-12 mld. Kč v roce 2016, jak je zmíněno v tiskové zprávě na
adrese: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/stat-v-roce-2016-hospodaril-srekordnim-27109”
K tomu Vám Ministerstvo financí (dále také jen „ministerstvo“) sděluje následující:
Na růst inkasa DPH v roce 2016 měl pozitivní vliv jako každoročně růst spotřeby
vlády a domácností. Při odhadu růstu spotřeby jsme vycházeli z makroekonomické predikce
Ministerstva financí z listopadu 2016. Tento růst činil v absolutní částce 10,7 mld. Kč. Dále
byl zohledněn dodatečný negativní vliv zavedení třetí sazby DPH, který se dodatečně projevil
v inkasu daně roku 2016 ve výši -0,6 mld. Kč.
Inkaso DPH je do značné míry ovlivněno také investicemi. Za období leden až
listopad 2016, dle údajů o výdajích státního rozpočtu, meziročně poklesly kapitálové výdaje
státu o 52 mld. Kč. Z konzervativních důvodů kalkulujeme, že 25 – 50 % těchto výdajů je
efektivních z hlediska DPH. Toto rozmezí bylo použito pro výpočet. Odpovídající část výdajů
podléhajících DPH byla následně násobena efektivní sazbou DPH ve výši 18,55 %, a tímto
způsobem jsme se dopracovali k zápornému vlivu nižších výdajů státu na inkaso DPH ve výši
-2,4 až -4,8 mld. Kč.

Všechny popsané efekty byly porovnány s meziročním skutečným růstem inkasa DPH.
Významný reziduální meziroční růst je pak přínosem kontrolního hlášení, který se na základě
použité varianty pohybuje v rozmezí 10 - 12 mld. Kč.
Jednotlivé dopady jsou znázorněny v těchto tabulkách:
V 1 -25 % výdajů DPH efektivní
Pokles výdajů státu
Kontrolní hlášení
Ostatní opatření
Růst spotřeby vlády a domácností
Celkem

mld. Kč
-2,4
10,2
-0,6
10,7
17,9

V 2- 50 % výdajů DPH efektivních
Pokles výdajů státu
Kontrolní hlášení
Ostatní opatření
Růst spotřeby vlády a domácností
Celkem

mld. Kč
-4,8
12,6
-0,6
10,7
17,9

Výše popsaný odhad dopadů kontrolního hlášení na inkaso DPH je velmi
konzervativní. Do výpočtu nebyly z důvodu opatrnostního odhadu zahrnuty další efekty, které
by při výše popsané logice znamenaly ještě vyšší kladný dopad zavedení kontrolního hlášení.
Jedná se například o transfery státního rozpočtu do rozpočtů SFDI, obcí a krajů, které tyto
prostředky v závěru roku neutratily a přebytek hospodaření na úrovni veřejných rozpočtů
by tak byl mnohem vyšší, než ten, který vstupuje do výše popsaného výpočtu.
Nebyl také brán v úvahu stále sílící vliv liberační lhůty, díky němuž významná částka
inkasa ze závěru roku 2016 přišla na účet finanční správy až v lednu následujícího roku, lze se
tedy domnívat, že pokud by tato částka byla na účty FS připsána včas, meziroční růst inkasa a
tím i efekt kontrolního hlášení, by byl ještě o cca 1 mld. Kč vyšší.
Pro zpřesnění dopadu spotřeby na inkaso DPH Ministerstvo financí čeká na zveřejnění
dat Českého statistického úřadu o skutečné spotřebě vlády a domácností za rok 2016.
Na základě nedávno zveřejněného předběžného odhadu lze však předpokládat, že skutečná
spotřeba rostla dokonce pomaleji, než bylo predikováno, což by se projevilo ještě
významnějším pozitivním působením kontrolního hlášení.
S pozdravem

Ing. Michal Žurovec
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