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Obsah prezentace 

• Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou 

• Porovnání vnímání českých a zahraničních společností 

• Vývoj mezi lety 2013 – 2014  

Představení průzkumu  

• Vztah s finančními úřady 

• Daňové kontroly 

• Vnímání daňové jistoty 

Zkoumané oblasti 

Shrnutí 
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O průzkumu 

• Jedná se v pořadí o 4. regionální průzkum v zemích regionu EMEA, včetně ČR 

• Sběr dat proběhl září – říjen 2014 

• Přes 800 respondentů z 25 zemí regionu EMEA 

• Skladba firem podle odvětví (největší zastoupení): 

• Spotřební zboží a maloobchod (11,3 %) 

• Finanční služby a pojišťovnictví (10,93 %) 

• Průmyslová výroba (10,81 %) 

• Technologie, média a telekomunikace (7,99 %) 

• Energetika & zdroje (6,27 %) 

• Strojírenství / stavebnictví (6,27 %) 

• Zdravotnictví & biomedicína (4,55 %) 

• Ostatní (21,5 %) 
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Vztah s finančními úřady 
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Vztah s finančními úřady v ČR 

9% 

62,8% 

26,9% 

1,3% 

Rok 2014 
 

Jak byste obecně popsal vztah Vaší společnosti s 
finančním úřadem? 

Velmi dobrý

Dobrý

Ani dobrý, ani špatný

Špatný

11,6% 

58,2% 

30,2% 

0,0% 

Rok 2013 
 

Jak byste celkově popsal vztah Vaší společnosti 
s finančním úřadem? 

Velmi dobrý

Dobrý

Ani dobrý, ani špatný

Špatný

Porovnání 2013/2014 

• Podle průzkumu mají poplatníci v České republice dobrý vztah s finančními úřady (za dobrý jej uvedlo 

téměř dvě třetiny dotázaných).  

• Lze se tak domnívat, že probíhající vlna daňových kontrol se v našem průzkumu zatím neprojevila. 
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Vztah s finančními úřady ve vybraných zemích 

10,7% 9% 10% 5,9% 5,7% 

59,6% 62,8% 

80% 
76,5% 

57,1% 

25,9% 26,9% 

10% 
17,6% 

31,4% 

2,9% 1,3% 0,0% 0,0% 
2,9% 

EMEA ČR Slovensko Německo Rakousko

Jak byste obecně popsal vztah Vaší společnosti s finančním úřadem? 

Velmi špatný

Špatný

Ani dobrý, ani špatný

Dobrý

Velmi dobrý

• Jednotlivé společnosti mají v rámci EMEA regionu poměrně dobré vztahy s daňovými úřady. 

• Češi hodnotí svůj vztah s finančními úřady mírně lépe v porovnání se zbytkem zemí v regionu EMEA. 

• Z okolních zemí dopadlo nejhůře Rakousko, naopak nejlépe Slovensko.  
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Vztah s finančními úřady v ČR 

75% 

59,1% 

6,8% 
11,4% 

22,7% 

9,1% 
2,3% 

89,6% 

61% 

31,1% 

16,9% 
10,4% 

5,2% 2,6% 

DPH Daň z příjmů
právnických osob

Převodní ceny a
mezinárodní

zdanění

Cla a spotřební
daně

Daň z příjmů
fyzických osob

Na nic konkrétního Jiná oblast (např.
dotace)

Na jakou oblast se vaše daňová správa zaměřuje nejvíce? 

2013

2014

• Finanční úřady se zaměřují na tradiční oblasti jako v minulých letech. Stále stoupá počet daňových kontrol 

zaměřených na DPH. 

• Nejvýrazněji narostl počet kontrol správnosti nastavení převodních cen. Podle účastníků průzkumu se 

s kontrolou převodních cen setkalo pětkrát více firem. 
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Daňové kontroly 
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Daňové kontroly (ČR versus EMEA) 

70% 65,4% 
80% 

97% 
80,6% 

30% 34,6% 
20% 

3% 
19,4% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EMEA ČR Slovensko Německo Rakousko

Byla vaše společnost v posledních třech letech 
kontrolována daňovou správou?  

Ano Ne

59,1% 

40,9% 

65,4% 

34,6% 

Ano

Ne

Byla vaše společnost v posledních třech 
letech kontrolována daňovou správou?  

 

Rok 2014

Rok 2013

• ČR patří podobně jako loni mezi skupinu zemí, kde účastníci průzkumu uvedli nejnižší frekvenci daňových 

kontrol. Více než třetina dotázaných firem nebyla v posledních třech letech vůbec finančním úřadem 

kontrolována. 

• Na Slovensku a v Rakousku přitom bylo kontrolováno 80 % respondentů, v Německu dokonce 97 % firem. 
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Daňové kontroly 

14,9% 

69,3% 

15,8% 

Domníváte se, že větší počet daňových kontrol může pro poplatníky představovat větší 
daňovou jistotu?  

 

ČR (2014) 

 
 

Ano

Ne

Nevím

Podle průzkumu se respondenti domnívají, že větší počet daňových kontrol nezvýší jejich daňovou jistotu. 
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Vnímání daňové jistoty 
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Vnímání daňové jistoty 

54,2% 
71% 66,6% 

44,1% 37,1% 

45,8% 
29% 33,3% 

55,9% 62,9% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EMEA ČR Slovensko Německo Rakousko

Myslíte si, že je ve Vaší zemi (kde sídlíte) vysoká daňová nejistota?  
 

Ne

Ano

• V zemích EMEA mírně poklesl počet respondentů, kteří se domnívají, že v zemi, kde sídlí jejich 

společnost, panuje vysoká daňová nejistota. Tento podíl klesl z loňských 60 % na 54,2 %. 

• Respondenti v ČR jsou v tomto ohledu stále mezi nejvíce pesimistickými, vysokou daňovou nejistotu v 

ČR vnímá 71 % dotázaných, což je téměř stejně jako loni (70,5 %). 
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Vnímání daňové jistoty v ČR a EMEA (2014) 
 

5,5% 

9,3% 

14,8% 

63% 

88,9% 

12,1% 

8,9% 

8% 

27,7% 

39,3% 

Délka daňových sporů

Retrospektivní změny legislativy

Nedostatky a nejednoznačnost v systému rozhodnutí o
závazném posouzení

Nejednoznačnost, nedostatky a náhlé zvraty stanovisek
daňové správy nebo veřejně dostupných pokynů

Časté změny daňové legislativy

Jaké jsou dvě hlavní příčiny daňové nejistoty ve Vaší zemi?  

EMEA (2014)

ČR (2014)

V ČR se respondenti podobně jako v zemích EMEA shodli na tom, že hlavní příčinou daňové nejistoty jsou časté změny v 

daňové legislativě a nejednoznačnost, nedostatky a náhlé zvraty stanovisek daňové správy. Daňová nejistota představuje pro 

poplatníky vysoké riziko (viz. např. změny v oblasti DPH na poslední chvíli nebo nejednoznačný výklad v oblasti odpočtu 

nákladů na výzkum a vývoj). 
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Vnímání daňové jistoty v ČR a EMEA (2013) 

6,5% 

12,9% 

74,2% 

96,8% 

11% 

17,7% 

50,4% 

74,7% 

Nedostatky a nejednoznačnost v systému rozhodnutí o
závazném posouzení

Retrospektivní změny legislativy

Nejednoznačnost, nedostatky a náhlé zvraty stanovisek
daňové správy nebo veřejně dostupných pokynů

Časté změny daňové legislativy

Jaké jsou dvě hlavní příčiny daňové nejistoty ve Vaší zemi? 

EMEA (2013)

ČR (2013)

Z porovnání výsledků za rok 2013 a 2014 je patrné, že zatímco v roce 2013 nezvyšovala podle respondentů 

daňovou nejistotu délka daňových sporů, v roce 2014 ji 5,5 % respondentů uvedlo jako důležitý faktor. 
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Vnímání daňové jistoty v ČR a EMEA 

15,2% 

0% 

2,5% 

3,8% 

0% 

5,1% 

24,1% 

74,7% 

5% 

67,1% 

16,1% 

2,7% 

12,1% 

9,5% 

6,4% 

6,8% 

27,7% 

48,6% 

14,5% 

47,9% 

Jednodušší systémy a procesy plnění požadavků

Méně daňových kontrol

Snížení sazby daně ze závislé činnosti o 1-2%

Snížení sazby daně z příjmů právnických osob o 1-2%

Snížení zátěže daně z příjmů/daňové sazby o 1-2%

Snížení nepřímé daňové zátěže – snížení sazby DPH o 1-2%  

Předvídatelná a spolupracující daňová správa

Zjednodušení daňového systému

Zlepšení daňových pobídek

Větší jistota ohledně budoucnosti daňového systému

Jaká změna daňové legislativy ve vaší zemi by podle vás měla nejvíce pozitivní dopad na 
obchodní konkurenceschopnost vaší země? (Respondenti volili nejvýše dvě možnosti).  

EMEA

ČR

Snižování daní není pro firmy zásadní. Daleko více volají po větší jistotě ohledně budoucnosti daňového 

systému. Čeští respondenti by rovněž oproti ostatním zemím ve větší míře uvítali zjednodušení daňového 

systému. 



16 © 2014 Deloitte Česká republika  

Daňové a legislativní změny 

93,1% 

3,0% 
3,0% 1,0% 

Uvítali byste, aby spouštění účinnosti daňových legislativních změn bylo vždy k jednomu či 
dvěma konkrétním dnům v roce (například k 1. lednu  
a 1. červenci, jako je tomu v Nizozemsku či Francii)? 

Ano

Ne

Nevím

Jiný den

Respondenti v ČR se téměř jednohlasně shodli na tom, že by do budoucna uvítali konkrétní datum pro 

spouštění účinnosti daňových legislativních změn – například k 1. lednu. 
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Vnímání daňové jistoty/nejistoty 

42,5% 

12,5% 

45% 

Česká republika (2013) 
 

Jaká je daňová nejistota ve vaší zemi? 

Větší než v jiných
evropských zemích

Menší než v jiných
evropských zemích

Přibližně stejná jako v
jiných evropských
zemích

63,2% 

6,6% 

30,3% 

Česká republika (2014) 
 

Jaká je daňová nejistota ve vaší zemi? 

Větší než v jiných
evropských zemích

Menší než v jiných
evropských zemích

Přibližně stejná jako
v jiných evropských
zemích

• V ČR se oproti loňsku zvýšil počet firem, které vnímají daňovou nejistotu v ČR větší než v ostatních 

evropských zemích. Zatímco loni to byly v ČR 4 z 10 oslovených firem, letos 6 z 10 firem. 

• Zároveň výrazně poklesl podíl respondentů, kteří vnímali daňovou nejistotu v ČR stejnou nebo menší než 

v ostatních evropských zemích. 
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Shrnutí, aneb co z průzkumu vyplývá 

Poplatníci v ČR mají dobrý vztah s finančními úřady (za dobrý jej uvedlo téměř dvě 

třetiny dotázaných).  Probíhající vlna daňových kontrol se zatím neprojevila. 

Ve srovnání s ostatními zeměmi v regionu jsou české firmy nadále méně často 

terčem kontrol ze strany finančních úřadů. V ČR nicméně významným způsobem 

rostou kontroly zaměřené na převodní ceny. 

Daňová nejistota představuje pro poplatníky vysoké riziko. Uvítaly by větší jistotu 

ohledně daňového systému a celkově jeho zjednodušení. Firmy nepožadují snížení 

daní, ale přehlednou a transparentní daňovou legislativu.  

Z letošního průzkumu je patrné, že zatímco loni nezvyšovala daňovou nejistotu 

délka daňových sporů, letos ji 5,5 % respondentů uvedlo jako důležitý faktor. 
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