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vý mix, Národný strategický referenčný rámec, Rámec podpory spoločen-
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rozpočet samosprávneho kraja, VÚC, fiškálna politika, malé obce, príjmy z 
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řejných výdajů, rozpočtové určení daní, hospodaření obcí, velikost obce, fi-
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Vojt ch Horá ek * 

dopravní obslužnost
ákon . 194/2010 Sb., ve ejných službách v p eprav cestujících

„(…) zabezpe ení dopravy po všechny dny v týdnu p edevším do škol  
a školských za ízení, k orgán m ve ejné moci, do zam stnání,
do zdravotnických za ízení poskytujících základní zdravotní pé i
a k uspokojení kulturních, rekrea ních a spole enských pot eb, v etn
dopravy zp t, p ispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.“ 

,



IDS

na ízením Evropského parlamentu  
a Rady (ES) . 1370/2007 ze dne 23. íjna 2007 o ve ejných službách v p eprav
cestujících po železnici a silnici

zákona . 194/2010 Sb. o ve ejných službách v p eprav
cestujících, ú inného od 1. ervence 2010. 

Smlouvy o ve ejných službách 
v p eprav  cestujících

yhláška .
296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finan ního modelu  



a ur ení maximální výše kompenzace

brutto 
netto

(LRMC)

(SRMC)

zákon . 526/1990 Sb.  
o cenách

Cenový v stník
Vým r MF 

. 01/2018 p edzá ijový vým r Vým r MF 

. 03/2018 pozá ijový vým r



k ížov  dota ních situací



affordability index index dostupnosti“ ID

sí ové jízdné



Ve ejná doprava Vyso iny“,





„Vláda p ijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní 
bezplatné užívání osobní železni ní dopravy pro d chodce starší 65 let, žáky 
a studenty do dovršení v ku 26 let.“ (MD R, 2018) 



„(…) zlepšit dostupnost ve ejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, 
ve kterých se obecn  vyskytuje v tší podíl lidí s nízkými p íjmy, kte í
disponují omezenými prost edky pro cestování. Zavedení slevy by jim m lo
významn  uleh it jejich finan ní situaci. (…)“ (MD R, 2018) 



„integrovaných ve ejných služeb v p eprav  cestujících“
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Podnikám. 
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a) 80 % z p íjm  ze zem d lské výroby, lesního a vodního hospodá ství a z p íjm
z živnostenského podnikání emeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do ástky
800 000 K ,
b) 60 % z p íjm  ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do 
ástky 600 000 K ,

d) 40 % z jiných p íjm  ze samostatné innosti, s výjimkou p íjm  podle odstavce 1 
písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do ástky 400 000 K .
Zp sob uplatn ní výdaj  podle tohoto odstavce nelze zp tn  m nit“

Poplatníkovi, kterému krom  p íjm  podle § 6, p íjm  od dan  osvobozených a 
p íjm  zdanitelných zvláštní sazbou dan  plynou pouze p íjmy podle § 7 odst. 1 
písm. a) až c) v etn  úrok  z vklad  na ú tu, který je podle podmínek toho, kdo ú et
vede, ur en k podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1 písm. g)], pokud provozuje 
podnikatelskou innost bez spolupracujících osob s výjimkou uvedenou v odstavci 
2, u n hož ro ní výše t chto p íjm  v bezprost edn  p edcházejících 3 zda ovacích 
obdobích nep esáhla 5000 000 K  a který není spole níkem spole nosti, m že
správce dan  stanovit na žádost poplatníka podanou nejpozd ji do 31. ledna 
b žného zda ovacího období da  paušální ástkou. V žádosti poplatník uvede 
p edpokládané p íjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) (dále jen "p edpokládané



p íjmy") a p edpokládané výdaje k t mto p íjm m (dále jen "p edpokládané
výdaje") a další skute nosti rozhodné pro stanovení dan  paušální ástkou uvedené 
v odstavcích 2 až 7

„a) p íjem ze zem d lské výroby, lesního a vodního hospodá ství,
b) p íjem ze živnostenského podnikání, 
c) p íjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je pot eba
podnikatelské oprávn ní.“ 

„úroky a jiné výnosy z poskytnutých úv r  nebo záp j ek, úroky z prodlení, poplatek 
z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vklad  na ú tech neuvedených v 
písmeni c) s výjimkou podle § 7a 

a úroky z hodnoty splaceného vkladu 
ve smluvené výši len  obchodních korporací.“ 



O stanovení dan  paušální ástkou sepíše správce dan  protokol o ústním jednání. 
Sou ástí protokolu je i rozhodnutí vyhlášené p i jednání, které musí obsahovat 
zejména p edpokládanou výši p íjm , p edpokládanou výši výdaj , rozdíl mezi 
p edpokládanými p íjmy a p edpokládanými výdaji upravený podle odstavce 3, výši 
uplatn ných ástek podle § 15, výši slevy na dani podle § 35ba nebo slevy na dani 
podle § 35c, výši dan  a zda ovací období, kterého se týká. Jestliže poplatník s takto 
stanovenou daní souhlasí, nelze se proti tomuto vyhlášenému rozhodnutí odvolat; 
v p ípad  jeho nesouhlasu nebude da  paušální ástkou stanovena. Takto stanovená 
da  se již nevym uje platebním vým rem.”



Tento 
zákon upravuje pojistné na sociální zabezpe ení, které zahrnuje pojistné na 
d chodové pojišt ní a pojistné na nemocenské pojišt ní, a p ísp vek na státní 
politiku zam stnanosti“ Osoby samostatn
výd le n inné jsou povinny platit pojistné na d chodové pojišt ní a p ísp vek na 
státní politiku zam stnanosti, pokud jsou ú astny d chodového pojišt ní podle 
p edpis  o d chodovém pojišt ní) a za podmínek stanovených tímto zákonem též 
zálohy na pojistné na d chodové pojišt ní a p ísp vek na státní politiku 
zam stnanosti; osoby samostatn  výd le n inné jsou povinny platit pojistné na 
nemocenské pojišt ní, pokud jsou ú astny nemocenského pojišt ní podle p edpis  o 
nemocenském pojišt ní. Kdo se považuje za osobu samostatn  výd le n innou a 
kdy se samostatná výd le ná innost považuje za hlavní samostatnou výd le nou 
innost a za vedlejší samostatnou výd le nou innost, stanoví zákon 

) o d chodovém pojišt ní“.



„Vym ovacím základem osoby samostatn  výd le n inné pro pojistné na 
d chodové pojišt ní a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti je ástka, kterou si 
ur í, ne však mén  než 50 % da ového základu”.  



Vym ovacím základem u osoby samostatn  výd le n inné je 35 % p íjmu ze 
samostatné innosti p ed rokem 2004, 40 % p íjmu ze samostatné innosti v roce 
2004, 45 % p íjmu ze samostatné innosti v roce 2005 a od roku 2006 50 % p íjmu 
ze samostatné innosti po odpo tu výdaj  vynaložených na jeho dosažení, zajišt ní 
a udržení. Za p íjem ze samostatné výd le né innosti po odpo tu výdaj
vynaložených na jeho dosažení, zajišt ní a udržení se u spolupracující osoby a u 
osoby samostatn  výd le n inné, která vykonává samostatnou výd le nou innost
se spolupracující osobou (spolupracujícími osobami), považuje její podíl na 
spole ných p íjmech; u osoby samostatn  výd le n inné, která je sou asn  též 
spolupracující osobou, též její podíl na spole ných p íjmech. U osoby samostatn
výd le n inné, která vede ú etnictví, spole níka ve ejné obchodní spole nosti a 
komplementá e komanditní spole nosti se za p íjem ze samostatné výd le né
innosti po odpo tu výdaj  vynaložených na jeho dosažení, zajišt ní a udržení 

považuje pro ú ely tohoto zákona základ dan  z p íjmu z této innosti. Za p íjem ze 
samostatné výd le né innosti se u osoby samostatn  výd le n inné, která je 
poplatníkem dan  z p íjm  stanovené paušální ástkou podle zvláštního právního 
p edpisu, považuje, jde-li o p íjmy z innosti podléhající dani z p íjm  stanovené 
paušální ástkou, p edpokládaný p íjem a za výdaje vynaložené na jeho dosažení, 
zajišt ní a udržení se považují p edpokládané výdaje za takový rok. U osoby 
samostatn  výd le n inné ú tující v hospodá ském roce se p íjem ze samostatné 
výd le né innosti a výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajišt ní a udržení 
zú tované v hospodá ském roce zahrnují do kalendá ního roku, do kterého jsou 
vykazovány pro ú ely dan  z p íjm . Za p íjem ze samostatné výd le né innosti se 
nepovažují p íjmy, které jsou podle zvláštního právního p edpisu) samostatným 
základem dan  pro zdan ní zvláštní sazbou dan , a odm ny náležející podle 
autorského zákona z titulu jiných majetkových práv).” 



„Chceme tím malým živnostník m ušet it as, peníze i stres, které jsou s pln ním
odvodových povinností spojeny. Díky tomu se budou moci více v novat svým 
zákazník m, klient m, obchodním partner m nebo t eba rodin ,“



Jedná se o pr lomové rozhodnutí, kterým se 
za íná napl ovat náš dlouhodobý požadavek na zjednodušení podnikání nejmenších 
živnostník . Podnikatele s p íjmy do jednoho milionu korun je t eba postupn
vyjmout z ady nadbyte ných povinností a zcela minimalizovat jejich 
administrativu. Malý živnostník si na rozdíl od velkých firem musí vše vy ídit sám a 
pokud má trávit neúm rné množství asu papírováním a byrokracií spojenou s 
kontrolami, nemá as na svoji hlavní innost a p ichází o nemalé p íjmy. Jsme 
spokojeni i s výší paušálu, který se nám poda ilo dojednat. P tistovka m sí n  je s 
ohledem na úbytek starostí a administrativy rozumným kompromisem.“



„U živnostník  s ty iceti a šedesátiprocentním paušálem by se 
výhodnost jednoho odvodu zvedala s rostoucím ro ním p íjmem. V prvním p ípad
by byl výhodný od p íjmu kolem 300 tisíc korun ro n , v druhém pak zhruba od 525 
tisíc korun. U nejvyššího, osmdesátiprocentního výdajového paušálu, by však 
paušální odvod nebyl výhodn jší oproti stávajícímu stavu ani p i dosažení 
p íjmového stropu jednoho milionu korun. ivnostníci, kte í dan ní výdajovým 
paušálem i skute nými výdaji eší prost ednictvím faktura ní aplikace, za služby 
da ových poradc  šet í již nyní “



Da ové zákony
Chystá se paušální da : Vyplatí se opravdu každému?, Finance.cz

Jedna paušální da  pro živnostníky? Návrh ministerstva je krok správným sm rem, 
íkají experti Eurozpravy

Místo t ech odvod  jeden. MF nabídne živnostník m paušální da

O paušální da  není zájem, její vy ízení je komplikovan jší než podávat 
p iznání

OSV  - minimální výše záloh

Otázky Václava Moravce: Kde vzít peníze?

Paušální da  pro živnostníky? Nemusí se vyplatit všem, varují odborníci,
Denik.cz



Sociální pojišt ní OSV  - základ a sazby pojistného, Finance.cz

https://www.finance.cz/dane-a-mzda/dane-z-prijmu/socialni-pojisteni-osvc/zaklad-
a-sazby/
V esku podniká p es milion OSV . Co s po ty ud lá chystaná paušální 
da ?

Výdajové paušály se vracení do p vodní podoby, Portál Business info. [online], 
c2019. Praha: CzechTrade, 27. 12. 2018 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: 
https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vyplati-se-u-dani-z-prijmu-vydajove-
pausaly-i-letos-jsou-zmeny-52648.html 

Žádné da ové p iznání, žádné zálohy na pojišt ní. eká nás da ová
revoluce?



Slavomír Ondko 



Veronika Síbrtová* 



Nep ímé administrativní náklady zdan ní a jejich m ení















standardní klesající k ivku vyvolaných náklad  sm rem dol  jako procenta  
z velikosti se azené podle velikosti respondenta dle po tu zam stnanc





Který z da ových systém  je nejjednodušší?



Politická
ekonomie.

Zdan ní a efektivnost

Paying taxes 2016

Fiscal Publications

National Tax Journal

. Public Finance

Review of Public Economics

Da ový systém R 2016



Veronika Síbrtová 



Stránky našeho nakladatelství:  
https://oeconomica.vse.cz

Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze 
Nakladatelství Oeconomica

Rok vydání: 2019

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

ISBN 978-80-245-2312-5



dopředného mikropohledu, daňový klín, náklady na kapitál, efektivní
marginální daňová sazba, efektivní průměrná daňová sazba, spotřební 
daně, ekologické daně, daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv, akcíz, 
cigarety, Evropská unie, sazba daně, politika, vládní uskupení, volební 
cyklus, daně z příjmů, sociální pojištění, Reforma veřejných financí, daň, 
daňové zatížení, mzda, superhrubá mzda, Převodní ceny, spojené osoby, 
komisionář, závislý agent, princip tržního odstupu, daňový mix, daňová 
politika EU, sazby daní, daň z nemovitostí, daň ze staveb, daň z pozemků, 
místní koeficient, osvobození od daně, fiskální decentralizace, daňová re-
forma, daňové zatížení, daň z příjmů fyzických osob, průměrná mzda, Euro, 
taxation system, tax rates, přeshraniční zápočty ztrát, domácí zápočty ztrát, 
konsolidace, správa miestnych daní, miestny poplatok, územná samosprá-
va, daňové príjmy, všeobecne záväzné nariadenie, vzdělávání daně, eko-
nomika, politika, daňová reforma, daň z příjmu, dědická a darovací, DPH, 
daňová kvóta, daňové zatížení, definice daně, rovná daň, ekologické daně, 
osobní důchodová daň, příspěvky na sociální zabezpečení, mezinárodní 
pronájem pracovní síly, sociální zabezpečení, příjmy sociálního zabezpeče-
ní, pojistné sociálního zabezpečení, daňová reforma, daňový systém, daňo-
vý mix, Národný strategický referenčný rámec, Rámec podpory spoločen-
stva, strategický cieľ, strategická priorita, operačný program, prioritné osi, 
opatrenia, oprávnení prijímatelia, ERDF, Kohézny fond, dopytový systém 
alokácie verejných zdrojov, ponukový systém alokácie verejných zdrojov, 
programové financovanie, finančné riadenie, kohézna politika, obnovitelné 
zdroje energie, energetické úspory, strukturální fondy, komunitární progra-
my, územní energetická koncepce kraje, regionální operační programy, 
municipální sféra, Produktivity práce, Metódy odmeňovania v zdravot-
níctve, platba za výkon, platba za případ, kapitácia, mzda, efektívnost‘, 
odmeňovanie, zdravotníctvo, mzdy, veřejné výdaje, evaluace veřejných 
výdajů, plánování, odvětví obrany, resort, perspektivní plánováni, investice, 
dotácie, transparentnost, alokácia; higher education; returns to education, 
fees educational policy reform, primary balance, public debt, panel ana-
lysis, fiskální decentralizace, meziregionální rovnost, fiskální redistribuce, 
rozpočty územní samosprávy, sdílení daní, dotace, decentralizácia verej-
nej správy, fiškálna decentralizácia, miera decentralizácie, rozpočet obce, 
rozpočet samosprávneho kraja, VÚC, fiškálna politika, malé obce, príjmy z 
daní, výše, struktura, variabilita příjmy z daní, veřejné výdaje, incidence ve-
řejných výdajů, rozpočtové určení daní, hospodaření obcí, velikost obce, fi-
nancování obcí a krajů, rozpočtové určení daní, dotace měst a obcí, dotace 
krajů, samostatná působnost, přenesená působnost, zdravotnický systém, 
zdravotnické účty, finanční spravedlnost, flat tax, pension reform, political 
economy, příjmy, výdaje, rozpočet, deficit, konkurenceschopnost, invalidní 
pojištění, důchodové ojištění, nemocenské pojištění, morbidita, konverze in-
validních důchodů ve starobní, investice do vzdělání, školné, lidský kapitál, 
návratnost investice do vzdělání, public ekonomy, social ekonomy, social 
enterprise, third sector, cooperatives, foundations, associations, služby, 
obce, finanční právo, veřejné finance, finanční soustava, Lafferova křivka, 
ekonomie strany nabídky, prohibitivní zóna, efektivnost, administrativní 
náklady, lidský kapitál, úspory, investice, spravedlnost, zdraví, zdravotní 
rizika, fiscal policy, automatic

S
b

o
r

n
ík

 z
e

 s
t

u
d

e
n

t
s

k
é

 s
e

k
c

e
 X

X
IV

. 
m

e
z

in
á

r
o

d
n

í 
k

o
n

f
e

r
e

n
c

e
 T

E
O

R
E

T
IC

K
É

 A
 P

R
A

K
T

IC
K

É
 A

S
P

E
K

T
Y

 V
E

Ř
E

J
N

Ý
C

H
 F

IN
A

N
C

Í 
2

0
1

9

Sborník ze studentské sekce XXIV. mezinárodní konference

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY
VEŘEJNÝCH FINANCÍ 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví

Katedra veřejných financí

Praha, 11. dubna 2019 

55 

 
 
 
 
 

 
Konference 

„Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ 
byla uspořádána s laskavým přispěním: 

 

 

Rödl & Partner 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Studentská sekce konference

„Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 2019“
byla uspořádána s laskavým přispěním:


