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VáÏené kolegynû, 
váÏení kolegové, 

jak praví lidské moudro, každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Protože patřím
k té většině, která úvodníky nečte, nikdy jsem si ani nevšiml, že úvodníky píší především
členové Presidia. No, a už je to tady – úvodník. Nyní se ode mne očekává, že vás nadchnu
pro obsah tohoto čísla (který ovšem vůbec neznám), udělám nějaké ty povolební sliby,
nastíním skvělé perspektivy… Pokusím se, ale spíše to bude neuvěřitelný příběh o tom, jak
jste si mne zvolili a co s tím všechno souvisí.

Poslední Valná hromada (dále jen „VH“) byla (alespoň pro mne určitě) něco jako tlakový
hrnec – do poslední chvíle nevíte, bude-li to dobrota, nebo se to rozvaří…

Cílem nás všech v řídící komisi bylo udržet průběh VH důsledně v mezích zákona a Stanov,
vést ji pokud možno poctivě a spravedlivě, přitom důstojně, jak se na naši profesi sluší, bez zbytečných emocí a konfliktů,
a hlavně věcně a svižně, aby se problémy dle možností vyřešily. Prostě stres. 

O tom, že jsem byl navržen do Prezidia, jsem se dozvěděl v průběhu VH od volební komise. Té se tímto dodatečně
omlouvám, protože Stanovy skutečně neřeší co s kandidátem, který nekandiduje, tedy jak naložit s návrhem, kde chybí
souhlas kandidáta. Nedal jsem jej, protože VH a její průběh byly prostě důležitější. Život je nekonečně bohatší, než
konečná množina pravidel. 

Průběh VH překonal všechna očekávání. Fantastická účast, věcné jednání, velmi důstojné a reprezentativní! Kdo jste na VH
byli, víte, jaký byl průběh, a jedinou tajenkou byly nakonec jen volby. K nim vše směřovalo a s nimi vše skončilo. Po nich už VH
byla nezajímavá a všichni se rozutekli. U mne se v té chvíli dostavila i jistá euforie, jak to hezky zvládáme a falešný pocit (ale
ano, proč to nepřiznat, každý chlap je trochu ješitný) hrdiny – inu, souhlasil jsem a podepsal. A vy jste mne zvolili – šlo to
nadmíru rychle a bylo to velké překvapení. Děkuji tímto vám všem, známým i neznámým, za tu obrovskou podporu a důvěru. 

Kdyby tento úvodník, přátelé, byl jediným trestem za moji pýchu – ale to je jen viditelná špička ledovce. Nechci si nyní
stěžovat, jen se chci s vámi podělit o první dojmy. O kus dále v tomto čísle Bulletinu najdete komentář k návrhu novely
našeho profesního zákona – ten jsem taky nenapsal za 10 minut. Přitom, tento úkol jsem si vzal zcela dobrovolně –
předně jsem na problematice dělal dlouhou dobu v Sekci pro profesní otázky a pak, když vidíte, kolik jiné práce zvládají
jiní v Presidiu a nestěžují si…

Rozčarování mám i ze samotného jednání Presidia. Není to místo, kam se chodí s myšlenkou – musíte přijít s návrhem.
Je to logické. Návrh musí být dán dostatečně předem, aby se s ním mohli seznámit všichni, být podložen argumenty,
výpočty, důkazy. Kdo to nezkusil, vůbec netuší, kolik materiálů se na Presidiu musí projednat.

A asi nejhorší je, že musíte rozhodovat o něčem, čemu absolutně nerozumíte. Například o organizaci oslav 20. výročí
naší Komory. Zde jsem pro sebe odhalil největší kouzlo zastupitelské demokracie – kolektivní alibismus. Na VH někoho
zvolíme, dokud to dělá dobře – super – nemusíme se o to starat. A jakmile se něco nepovede, odvoláme toho břídila, ale
naše vina to rozhodně není, to rozhodoval on sám, budeme ho volat k odpovědnosti a vláčet bahnem! 

Nejsem asi v Presidiu jediný, kdo by si opravdu velmi velmi přál, aby oslava 20. let byla až tak za rok, ideálně za dva.
Základní myšlenka – udělejme oslavu pro všechny, pojďme se sejít, pojďme se poznat atd. – no to je prostě skvělé! Sám
se pokládám za člověka z lidu a definice „slavnostní recepce je hostina, na níž lid, ústy svých zástupců, pojídá plody své
práce“ mi už zase až tak vtipná nepřijde. Ano, častokrát se známe jen jako jména z e-mailové konference – pojďme se
potkávat a poznávat více jako lidé, které něco spojuje. Tedy skvělá myšlenka.

Ale jak je to s realizací? Bylo by jistě příjemné, správné a spravedlivé, kdyby na takovou oslavu 20 let mohl přijít každý
poradce se svým partnerem nebo nějakou další blízkou osobou, významní hosté, byla tam řada atrakcí a kulturních čísel,

�
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jídla a pití neomezeně a celé to bylo hrazeno ze státního rozpočtu. No proč ne, tato Komora a její členové velmi význam-
ně napomáhají k řádnému naplňování jeho příjmové stránky, bylo by to hezké poděkování za spolupráci. Jenže ve stát-
ním rozpočtu na r. 2013 tato položka chybí.

A nyní to přijde. Tedy – bude to z rozpočtu Komory, jiná možnost není. Vnitřní přesvědčení vám ale říká, že jsou důleži-
tější věci než šunka a zákusky, jako vzdělávání, informatika, odborné sekce a další, kam by se daly peníze směrovat. Při-
tom úspěch akce závisí na počasí a dnes nikdo neumí říci, jaké bude právě 7. 6. 2013. Bude-li nádherně, akce se dozaji-
sta vyvede, přijde mnoho lidí; pak bude možná trochu žízeň a jídlo se rychle vytratí a na koho se nedostane, ten bude
remcat. Ovšem bude-li medardovský „slejvák“ den předem a po celou dobu, pak nepřijde nikdo, všechno jídlo i pití
zbude a zase budeme za blbce. Mám-li být zodpovědný hospodář, není nic jednoduššího, než udělat oslavu pro 50 vyvo-
lených, zejména pokud jsem onen zástupce, jehož ústy nakrmím lid. Avšak bude akce určena pro 150, 500, 3 000 nebo
6 000 lidí (ano, mohou přijít nejen hosté, ale i rodinní příslušníci)? A nyní hlasujte, rozhodněte se správně! 

A tím se dostávám k tomu, co jsem vždy nesnášel a pranýřoval ve vztazích k naší Komoře. Ono oblíbené dělení na „my“
a „oni“, kterým se nezřídka myslí dělení na papaláše a prostý lid. Píšu to zde čistě za sebe, ale jak jsem měl možnost
poznat mnohé kolegyně a kolegy v Presidiu, tak tam papaláše nehledejte. Začal jsem Valnou hromadou záměrně. Vliv
řídící komise byl nakonec docela nepatrný – všechno rozhodlo ono kolektivní vědomí, síla davu, zcela jednoznačná vůle
všech a každého z nás. Ano, píšu nás a myslím tím nás všechny, žádné „my“ (tam nahoře za stolem) a „oni“ (dole). Ta
oslava bude také přesně taková, jakou si ji sami uděláme. Neměla by záviset na počasí, přijeďme za každého! Přihlaste
se předem a pomozte nám s plánováním. Prostě nespoléhejme na to, že „oni“ to za nás vymyslí, zorganizují a „my“ se
jenom svezeme.

To „my“ a „oni“ nefunguje a nikdy nefungovalo. Komora byla a bude přesně taková, jakou si ji sami uděláme. Jaká budou
školení? Taková, jaká potřebujeme, jaká si pro sebe uděláme. Jaké budou zákony? Tak, tady to je složitější odpověď, nic-
méně čím více našich kolegů se zapojí do práce v sekcích, čím kvalitnější budou připomínky k nim, tím je větší naděje, že
se chyby a nepřesnosti včas odhalí. A pokud legislativním procesem projdou připomínkám navzdory…? Alespoň už
o nich víme dopředu, to přece také není marné.

V tomto čísle byste tedy měli najít komentář k návrhu novely našeho zákona. Pokud si jej přečtete, pochopíte, že mi
Komora nikdy nebyla a stále není lhostejná. Zjistíte, jak složité je najít vyvážený stav mezi zájmy státu, poradců, Komory
a našich klientů. A zjistíte především, že Komora není ani bezmocná, ale ani všemocná. Zjistíte, jak jsme pracovali
a možná právě vy odhalíte chybu nebo souvislost, kterou tam stovky očí před vámi doposud neviděly. A to je správné,
protože žádné „my“ a „oni“ neexistuje. Presidium bez vašich námětů a připomínek vlastně nemá co prosazovat.

Malá odbočka – možná jste si všimli, jak důsledně píši Presidium, ačkoli jsem to vždy psal Prezidium? Viz ust. § 10 odst. 1
písm. b) zákona 523/1992 Sb.

Celým tímto textem výše jsem se vyhnul těm očekávaným „povolebním slibům“. Nechci nikomu nic slibovat. Vidím to
ponejvíce na běžnou každodenní práci. Pokusím se v Presidiu zůstat slušným a spravedlivým a řídit se při rozhodování
především zákonem, Stanovami, mravními principy a svým srdcem. Tak, abych se každému mohl podívat do očí, a budu
velmi rád, když mi zůstanou přátelé i poté, co mi funkční období skončí. Pokusím se udělat si čas na každého z vás, kdo
bude mít nějakou profesní starost, nebo naopak nějaký nápad nebo myšlenku, jak dělat práci v Komoře lépe. Jen v té
souvislosti prosím vždy o domluvu předem.

A zde i jedna maličkost, o kterou bych rád usiloval. Byl bych velmi rád, kdyby i nadále zůstala možnost nekandidovat a pře-
sto být zvolen. A vůbec nemyslím na sebe – naopak. Znám totiž se sekcí i osobních setkání docela dost slušných a pracovi-
tých lidí, kteří by pro naši Komoru byli přínosem. Nemají ale ramena, politické ambice, někdo nemá odvahu, sebedůvěru,
dostatek času… pestré důvody, které jim brání v tom, aby někam kandidovali, o něco usilovali. Budou ale skvěle pracovat,
budou-li mít důvěru a širokou podporu. A my takové lidi potřebujeme a nejde jen o Presidium, ale máme i řadu míst jak
v dalších orgánech, tak v sekcích. Nebojme se takové lidi oslovit a navrhnout je. Nejsou „oni“ a „my“, jsme jen a jen „my“.

Děkuji vám za vaši podporu a rád bych vyslovil přání, že my všichni společně posuneme naši Komoru zase o kousek
kupředu. Bude taková, jakou si ji uděláme.

Ing. Marek Piech
člen Presidia

daňový poradce, č. osvědčení 984
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1 Osvobození od daně

V § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (dále též „ZDP“), je od daně z příjmů fyzických
osob osvobozen, mimo jiné, příjem získaný ve formě
dávek a služeb důchodového pojištění podle zákona 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a plnění ze
zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Záro-
veň zde zákon obsahuje limit osvobození pro tyto příjmy
ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí,
a to v maximální výši 36násobku minimální mzdy, která je
platná k 1. lednu kalendářního roku ročně.

Vzhledem k výši minimální mzdy, která činí pro rok 2012
i 2013 částku 8.000 Kč, docházíme k osvobození ve výši
288.000 Kč ročně.

Zákon přitom o příslušném limitu nehovoří jen ve vztahu
ke starobnímu důchodu, ale do uvedeného výčtu spadají
např. i důchody invalidní či vdovské. Pokud by tedy došlo
např. k souběhu vyplácení starobního a vdovského důcho-
du, jejich výše se pro účely testování limitu sčítá.

Příklad č. 1

Důchodce v daném roce přijal starobní důchod ve
výši 330.000 Kč. Jiné příjmy nemá. Bude nutno podat
daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a do
§ 10 – ostatní příjmy uvést „nadlimitní“ částku přesa-
hující limit 288.000 Kč, tedy 42.000 Kč. Tomu odpo-
vídající daň činí 6.300 Kč, kterou v přiznání za rok
2012 eliminuje uplatněním základní slevy 24.840 Kč
ročně, čímž se dostane k nulové dani. V roce 2013 už
bude situace složitější, blíže se tomuto problému
budeme věnovat v části věnované zániku nároku na
tuto slevu pro rok 2013.

Příklad č. 2

Důchodce v daném roce přijal starobní důchod ve
výši 300.000 Kč. Jiné příjmy nemá. Limit pro osvobo-
zení přesáhl o 12.000 Kč. Daňové přiznání však podá-
vat nebude muset, protože ve smyslu § 38g ZDP jeho
příjmy (kromě příjmů osvobozených, nepodléhajících
dani, a zdaněných srážkovou daní) nepřesáhly 15.000 Kč.

Příklad č. 3

Důchodci byl v daném roce vyplacen jednorázový
doplatek důchodu za dobu od vzniku nároku v minu-
losti až do data vyřízení žádosti o důchod ve výši
250.000 Kč, kromě toho obdržel pravidelný měsíční
důchod, jehož výše činila celkem v daném roce
80.000 Kč. Výše uvedený jednorázový doplatek
důchodu se do limitu nepočítá, daňové přiznání tedy
není nutno podat.

Příklad č. 4

Příjmy důchodce ze starobního důchodu činily za rok
200.000 Kč. Kromě tohoto důchodu měl příjmy ze
závislé činnosti – z dohody o provedení práce 9.000 Kč
měsíčně v měsících září–prosinec.

Daň z důchodu = 0 Kč.
Daň ze závislé činnosti (výpočet provede zaměstnava-
tel, není nutno podávat daňové přiznání).
36.000 x 0.15 = 5.400 Kč.
Základní sleva v roce 2012 24.840 Kč, daň po slevě 0 Kč.
V roce 2013 bude muset zvažovat, zda splnil nárok na
základní slevu, daňové přiznání ale ani v roce 2013
podávat nebude.
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ZdaÀování dÛchodcÛ 
od roku 2013

Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, č. osvědčení 1865, BD Consult, s.r.o.

V rámci legislativních zmûn se v posledních letech zamûfiují zákonodárci stále

ãastûji na dÛchodce. MoÏnosti jejich zdanûní rostou, pfiiãemÏ se v nûkter˘ch

situacích mohou b˘t nejv˘‰e zdaÀovanou skupinou obyvatelstva. V následu-

jícím pfiíspûvku se pokusíme na tuto oblast zamûfiit podrobnûji.
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Příklad č. 5

Příjmy ze starobního důchodu činily v daném roce
330.000 Kč. Kromě tohoto důchodu měl důchodce
příjmy ze závislé činnosti – z dohody o provedení
práce 9.000 Kč měsíčně v měsících září – prosinec.
U zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k uplatnění
slev na dani.

Základ daně
a) důchod 330.000 Kč
– osvobozených 288.000 Kč
základ daně 42.000 Kč
b) závislá činnost 4 x 9.000 Kč 36.000 Kč
celkem základ daně 78.000 Kč

x 0.15
daň 11.700 Kč
– v roce 2012 sleva na dani 24.840 Kč
(v roce 2013 musí zvažovat, zda na ní má nárok)
daň po slevě v roce 2012 0 Kč.
Poplatník ale musí podat daňové přiznání.

Příklad č. 6

Příjmy ze starobního důchodu činily v daném roce
330.000 Kč. Kromě tohoto důchodu měl příjmy ze
závislé činnosti – z dohody o provedení práce
4.000 Kč měsíčně v měsících září – prosinec.
U zaměstnavatele podepsal prohlášení k uplatnění
slev na dani. Jestliže podepsal prohlášení k uplatnění
slev, není možná srážková daň.

Základ daně
a) důchod 330.000 Kč
– osvobozených 288.000 Kč
základ daně 42.000 Kč
b) závislá činnost 4 x 4.000 Kč 16.000 Kč
celkem základ daně 58.000 Kč

x 0.15
daň 8.700 Kč
– sleva na dani 24.840 Kč
(v roce 2012, v roce 2013 nutno zvážit)
daň po slevě 0 Kč
(popř. 8.700 Kč v případě, že není nárok na slevu).
Zde je nutno podat daňové přiznání.

Příklad č. 7

Důchodce v daném roce přijal starobní důchod ve
výši 300.000 Kč. Kromě toho se snažil začít drobně
podnikat, ale zatím se mu nedařilo – jeho příjmy činily
10.000 Kč a výdaje 12.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že dosáhl ztráty, je povinen podat
daňové přiznání vždy. V přiznání uplatní v § 7 ztrátu ve
výši 2.000 Kč, v § 10 pak nadlimitní starobní důchod
ve výši 12.000 Kč. Jeho celkový daňový základ pak

bude činit 10.000 Kč, daň 1.500 Kč. Ta bude v přiznání
za rok 2012 eliminována základní slevou, v roce 2013
bude muset uvažovat nad tím, zda splnil podmínky pro
přiznání slevy.

Příklad č. 8

Důchodce v daném roce přijal starobní důchod ve
výši 300.000 Kč. Kromě toho má příjmy ze závislé čin-
nosti (pouze od jednoho zaměstnavatele) ve výši
100.000 Kč ročně, ze kterých nebyla sražena srážková
daň. Jiné příjmy nemá.

V tomto případě bude nutné podat daňové přiznání,
protože jeho příjmy (kromě nepodléhajících dani,
osvobozených a zdaněných srážkovou daní) přesáhly
kromě příjmů ze závislé činnosti částku 6.000 Kč
ročně. Proto nebude možné provést roční zúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnavatele.

Do limitu pro osvobození se dále nezahrnuje výše příplat-
ku nebo příspěvku k důchodu podle zvláštních právních
předpisů. Jde např. o:
� nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplat-

ku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobe-
ných komunistickým režimem v oblasti sociální,

� zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národní-
ho boje za vznik a osvobození Československa a někte-
rých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku
k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní
částce některým účastníkům národního boje za osvo-
bození v letech 1939 až 1945 a o změně některých
zákonů.

2 Souběhy příjmů

Zákon o daních z příjmů zakazuje použít osvobození pra-
videlně vyplácených důchodů a penzí popsaných v před-
cházejícím textu v případě, kdy:

příjmy podle § 6 + dílčí základy daně podle § 7 a 9 pře-
sáhnou ve zdaňovacím období částku 840.000 Kč.

Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto ustanovení neza-
hrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je
daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Příklad č. 9

Příjmy ze starobního důchodu činily v daném roce
200.000 Kč. Kromě tohoto důchodu měl poplatník
příjmy ze závislé činnosti – hrubá mzda činila 100.000 Kč,
superhrubá 134.000 Kč ročně. Kromě toho podnikal
– příjem ze živnosti 800.000 Kč, výdaje 670.000 Kč,
dále měl příjmy z pronájmu (§ 9) 1 mil. Kč, výdaje
400.000 Kč.
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Pro řešení tohoto příkladu je klíčové si uvědomit, že
pro posouzení překročení limitu 840.000 Kč se započí-
tává ze závislé činnosti pouze hrubá mzda (nikoli tedy
superhrubá), a dále dílčí základy daně z § 7 a 9, cel-
kem tedy 830.000 Kč (100.000 + 130.000 + 600.000).
Limit 840.000 Kč překročen nebyl, proto se starobní
důchod zdaňovat nebude. Daňové přiznání sice bude
nutno podat, ale zdaní se v něm příjmy ze závislé čin-
nosti, podnikání a pronájmu běžným způsobem, tedy
bez zdaňování starobního důchodu.

Příklad č. 10

Příjmy ze starobního důchodu činily v daném roce
200.000 Kč. Kromě tohoto důchodu měl poplatník
příjmy ze závislé činnosti – z pracovního poměru
120.000 Kč ročně, zaměstnavatel srazil sociální pojiš-
tění a zdravotní pojištění 13.200 Kč a odvedl ze svých
nákladů sociální a zdravotní pojištění 40.800 Kč).
Kromě toho podnikal – příjem ze živnosti 700.000 Kč,
výdaje 500.000 Kč, dále měl příjmy z pronájmu (§ 9)
2 mil. Kč, výdaje (30 %) 600.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že součet příjmů ze závislé činnosti
a dílčích základů daně z podnikání a pronájmu přesáhl
840.000 Kč, bude nutno v daňovém přiznání zdanit
celý starobní důchod (není tedy možno uplatnit osvo-
bození do výše 288.000 Kč). Starobní důchod bude
zahrnut do příjmů podle § 10 – ostatní příjmy, žádné
výdaje není možno uplatnit. Pokud nebude mít v roce
2013 důchodce nárok na základní slevu, pak v koneč-
ném důsledku bude nejvíce zdaňovanou osobou ve
státě, protože zdaní nejen příjmy z podnikání a pro-
nájmu, ale i celý svůj starobní důchod v plné výši bez
uplatnění odečtu základní slevy na dani.

Výpočet:
a) důchod Kč 200.000 Kč
– osvobozených 0 Kč
základ daně 200.000 Kč (§ 10)
b) závislá činnost
120.000 Kč + 40.800 Kč (SZ, ZP)
základ daně 160.800 Kč (§ 6)
c) podnikání
700.000 Kč – 500.000 Kč
základ daně 200.000 Kč (§ 7)
d) pronájem
2 mil. Kč – 600.000 Kč
základ daně 1.400.000 Kč (§ 9)
celkem základ daně 1.960.800 Kč

x 0.15
daň 294.120 Kč
– sleva na dani 24.840 Kč

(2012, v r. 2013 nutno zvážit)
daň po slevě 269.280 Kč
(popř. zůstane ve výši 294.120 Kč v roce 2013 při
nemožnosti uplatnit slevu).
Pochopitelně v daném případě je nutno podat daňové
přiznání.

Příklad č. 11

Příjmy důchodce ze starobního důchodu činily
v daném roce 330.000 Kč. Kromě tohoto důchodu
měl příjmy ze závislé činnosti – z pracovního poměru
120.000 Kč ročně, zaměstnavatel srazil sociální
a zdravotní pojištění 13.200 Kč a odvedl ze svých
nákladů sociální a zdravotní pojištění 40.800 Kč.
Kromě toho podnikal – příjem ze živnosti 700.000 Kč,
výdaje 500.000 Kč, dále měl příjmy z prodeje rodin-
ného domu, který vlastnil 1 rok a neměl ho zahrnut
v obchodním majetku, ve výši 5 mil. Kč, uplatnitelné
výdaje 3 mil Kč.

V daném případě součet příjmů ze závislé činnosti
a dílčích základů z podnikání a pronájmu nepřesáhl za
zdaňovací období částku 840.000 Kč. Příjmy z § 10 –
– ostatní příjmy se pro účely testování překročení
tohoto limitu nepočítají. Proto zisk z prodeje domu
nezpůsobí v tomto případě nutnost zdanění celého
starobního důchodu. Uplatní se tedy „běžné“ pravidlo
pro osvobození starobního důchodu – limit 288.000 Kč,
do § 10 – ostatní příjmy tak důchodce uvede pouze
důchod nad tuto částku, tedy 42.000 Kč.

Výpočet
a) důchod 330.000 Kč
— osvobozených 288.000 Kč
základ daně 42.000 Kč (§ 10)
b) závislá činnost
120.000 Kč + 40.800 Kč (SZ, ZP) 160.800 Kč (§ 6)
c) podnikání
700.000 Kč – 500.000 Kč 200.000 Kč (§ 7)
d) prodej domu
5 mil. Kč – 3 mil. Kč 2.000.000 Kč (§ 10)
celkem základ daně 2.402.800 Kč

x 0.15
daň 360.420 Kč
– sleva na dani 24.840 Kč

(2012, r. 2013 nutno zvážit)
daň po slevě 335.580 Kč.
Poplatník musí podat daňové přiznání.

3 Slevy na dani z příjmů

3.1 Právní úprava slevy na dani

Zřejmě nejkontroverznější oblastí ve zdaňování důchodců
je novinka roku 2013 – změny v uplatňování základní slevy
na dani. Zákon o daních z příjmů dostal novou dikci v § 35ba
písm. a), sleva činí:
� 24.840 Kč na poplatníka; daň se nesnižuje u poplatní-

ka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá sta-
robní důchod z důchodového pojištění nebo ze
zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

Bude změna v nároku na slevu nějak promítnuta v daňo-
vém přiznání starobních důchodců za rok 2012?
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Nikoli, vzhledem k tomu, že jde o úpravu platnou od 1. 1. 2013,
v daňovém přiznání za rok 2012 budou mít starobní
důchodci nárok na plné uplatnění slevy.

Dotkne se tato změna odečtů těch, co pobírají jiný než
starobní důchod (vdovský, invalidní)?

Nikoli, nárok na slevu zaniká těm, co pobírají k 1. 1. 2013
starobní důchod, ostatních se změna netýká.

Jak to bude s těmi důchodci, co do starobního důchodu
odejdou v průběhu roku, bude se nárok na slevu nějak
krátit?

Nikoli, pokud nepobírají starobní důchod k 1. 1. 2013,
nárok na slevu zůstane zachován v plné výši bez ohledu na
to, zda do důchodu odejdou v únoru nebo listopadu i bez
ohledu na výši důchodu.

3.2 Přerušení pobírání důchodu

Starobní důchodce pobíral důchod již v roce 2012. Před
koncem roku však navštívil správu sociálního zabezpe-
čení a požádal o přerušení pobírání starobního důchodu
k 1. 1. 2013 a zároveň k obnovení pobírání starobního
důchodu od 2. 1. 2013. Bude mu zachován nárok na
slevu?

Zde narážíme na nejproblematičtější část nové úpravy.

Pohled z hlediska správy sociálního zabezpečení
Podle údajů z České správy sociálního zabezpečení si
o přerušení výplaty důchodu zažádalo okolo 30 000 pra-
cujících starobních důchodců. Z nich 91 % žádalo poza-
stavit důchod na jeden den, tedy o zastavení výplaty
důchodu od 1. 1. 2013 a o její obnovení od 2. 1. 2013.
Čtyři procenta došlých žádostí se týkalo přerušení výplaty
na dva dny a pět procent na delší dobu.

K 28. 1. 2013 rozhodla ČSSZ kladně o 8 511 žádostech
o přerušení a pozastavení výplaty, v 863 případech byla
žádost o pozastavení výplaty důchodu zamítnuta. Svou
žádost zpět vzalo k uvedenému dni 695 žadatelů. Námit-
ky ČSSZ k tomuto dni obdržela v jednom případě.

Předpisy o důchodovém pojištění obecně umožňují poži-
vatelům starobních důchodů vykonávajícím výdělečnou
činnost vzdát se na základě žádosti výplaty starobního
důchodu na určitou dobu. Poživatel starobního důchodu
se nemůže vzdát výplaty důchodu za dobu před podáním
žádosti o zastavení výplaty důchodu.

Důchodce, který požádal o přerušení výplaty svého starobní-
ho důchodu, je povinen vrátit ČSSZ poměrnou část důchodu,
která mu v důsledku tohoto přerušení nenáleží. Při průměrné
výši starobního důchodu 10.778 Kč (údaj k 31. 12. 2012)
odpovídá jeho poměrná část za jeden den výši 347 Kč.

Česká správa sociálního zabezpečení při posuzování
žádostí nesleduje důvody, proč důchodce o pozastavení

výplaty důchodu požádal, a vyhoví takovýmto žádostem
za předpokladu, že splnily nezbytné náležitosti a byly
uplatněny včas.

U každé žádosti posoudí ČSSZ její obsah, vypočítá přes-
nou částku důchodu za období, za které se klient vzdal
výplaty a vydá klientovi individuální rozhodnutí. Jedině
finanční úřad v rámci daňového řízení rozhodne, zda
uzná či neuzná slevu na dani.

Důchody připadající na den 1. 1. 2013 ČSSZ již vyplatila.
Proto v případech, kdy se klienti vzdali výplaty důchodu
jen pro tento den, ČSSZ nepozastavuje výplaty důchodů.
V těchto případech vydává důchodcům rozhodnutí,
v nichž bude konstatováno, že výplata pro tento den jim
nenáleží a za uvedený den bude vykázán přeplatek na
vyplaceném důchodu. Poměrnou část důchodu, která
nenáležela, protože se důchodce její výplaty vzdal, bude
klient povinen vrátit.

Důchodce má možnost vzít tuto žádost zpět jak v době
před vydáním rozhodnutí, tak i v rámci námitkového
řízení. Námitky je však nutné podat do 30 dnů od doru-
čení rozhodnutí. Nevezme-li důchodce žádost zpět nebo
nepodá-li námitky, nabude rozhodnutí právní moci uply-
nutím 30denní lhůty od jeho doručení. Jakmile rozhodnu-
tí, jímž bylo žádosti vyhověno, nabude právní moci,
nebude již možno vyhovět případnému požadavku
klienta na doplacení té části důchodu, jejíž výplaty se
vzdal. Klient tak přijde o část důchodu.

Poživatel starobního důchodu se nemůže vzdát výplaty
důchodu zpětně za dobu před podáním žádosti o zasta-
vení výplaty důchodu.

Za včas uplatněné žádosti, ve kterých klient požaduje
pozastavení důchodu ke dni 1. 1. 2013, ČSSZ považovala
„papírové“ žádosti, které byly ČSSZ, resp. Okresní správě
sociálního zabezpečení (OSSZ), doručeny nejpozději 
31. 12. 2012, a dále elektronické žádosti doručené nejpoz-
ději 1. 1. 2013. Nebyly-li elektronické žádosti podepsány
uznávaným elektronickým podpisem nebo doručeny do
datové schránky ČSSZ nebo OSSZ, bylo nutné je do pěti dnů
potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo elektronickým
podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem.

Pohled z hlediska Generálního finančního ředitelství
K této otázce vydalo dne 8. 1. 2013 Generální finanční
ředitelství následující tiskovou zprávu:

„Vzhledem k množícím se dotazům k aplikaci ustanovení
§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, účin-
ného od 1. 1. 2013 u pracujících starobních důchodců,
uvádí Generální finanční ředitelství následující.

V případě, kdy na základě žádosti poživatele starobní-
ho důchodu dojde k zastavení výplaty tohoto důchodu
k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplývá, že
jediným účelem takového kroku je získání slevy na
poplatníka dle zmíněného ustanovení zákona o daních
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z příjmů, bude tento postup posuzován orgány Finanč-
ní správy ČR ve vztahu k možnému zneužití práva a to
se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu.

V Praze dne 8. ledna 2013
Ing. Petra Homolovátisková
mluvčí Generálního finančního ředitelství“

Podobným způsobem se v médiích vyjadřovali další čelní
představitelé finančních orgánů, včetně ministra financí.
Z hlediska právního je třeba zdůraznit, že podobná vyjá-
dření poskytovaná prostřednictvím médií nemají žádnou
právní závaznost. Ministerstvo financí, generální finanční
ředitelství ani finanční úřady nejsou oprávněny podávat
závazné právní výklady (a už vůbec ne formou vzkazů
občanům přes média). Nicméně tato vyjádření mohou být
vodítkem pro otázku, jak pravděpodobně budou postu-
povat finanční úřady při kontrolách.

Pokusme se tedy otázkou možného zneužití práva zabývat
trochu podrobněji.

3.3 Zneužití práva

Co zneužitím práva není?
Zneužití práva nemůžeme zaměňovat s dřívějším § 2
odst. 7 zákona o správě daní a poplatků, dle kterého se
při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení bere
v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné
skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud
je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho.

Dnes máme obdobnou úpravu v § 8 odst. 3 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu: „Správce daně vychází
ze skutečného obsahu právního úkonu nebo jiné skuteč-
nosti rozhodné pro správu daní.“ Ve smyslu § 92 odst. 5
spočívá důkazní břemeno v této oblasti na správci daně.

V případě přerušení pobírání starobního důchodu na
jeden den však o záměnu „formálního“ úkonu za skutečný
nedochází. Důchodce v tomto případě chce přerušit pobí-
rání důchodu na jeden den, a to jak „skutečně“, tak „for-
málně“. Nezakrývá tedy skutečné přerušení nějakou for-
mální právní konstrukcí. Proto při řešení naší situace
nemůžeme použít dříve často využívaná ustanovení ZSDP
či DŘ, která jsou výše zmíněna.

Kde tedy definici zneužití práva najdeme?
Pokud budeme pátrat po nějakém konkrétním ustanovení
příslušných zákonů, budeme hledat marně. Nemáme
k dispozici nějaký „generální paragraf“, který by zneužití
práva definoval či zakazoval. Z těchto důvodů se také
celou řadu let v daňové praxi nevyužíval, průlomem byla
shodou okolností právě daň z příjmů. Podrobněji jsme se
touto problematikou zabývali v jednom z předešlých 
e-Bulletinů,1 proto se na tomto místě pokusíme o shrnutí
dané problematiky.

Podstatou jednoho z prvních sporů, který pojem zneužití
práva do daňové oblasti zavedl, bylo založení občanského
sdružení – právnické osoby, kterému fyzické osoby (které
byly zároveň členy tohoto sdružení) věnovaly „charitativ-
ní“ dary, které si odečetly od základu daně z příjmů. Tyto
fyzické osoby byly jedinými členy sdružení. Činnost sdru-
žení se pak omezila pouze na nákup sportovního vybave-
ní, hrazení nákladů kulturních a sportovních akcí členům
klubu, jazykového kurzu a školného a cestovného do školy
pro syna členky sdružení apod.

Toto počínání nebylo v rozporu s žádným konkrétním usta-
novením zákona, veškeré podmínky byly naplněny. Finanč-
ní orgány a posléze i soudy však konstatovaly, zjednoduše-
ně řečeno, že „takto zákony myšleny nebyly“, nechtěly
umožnit odečty na „charitativní dary“, které v konečném
důsledku sloužily ke spotřebě členům rodiny dárců.

Na základě výše uvedeného případu poskytly soudy obec-
nější vymezení pojmu „zneužití práva“, a to zejména
Ústavní soud ve svém usnesení III. ÚS 374/06 ze dne 
31. 10. 2007:

„Zneužitím práva (abusus iuris) je chování zdánlivě
dovolené, jímž má být dosaženo výsledku nedovolené-
ho; specifickým případem zneužití je šikanózní chování
(šikanózní výkon práva), které spočívá v tom, že někdo
vykonává své právo se záměrem způsobit jinému nepři-
měřenou újmu.

O chování toliko zdánlivě dovolené jde z toho důvodu, že
objektivní právo nezná chování zároveň dovolené a záro-
veň nedovolené; ze zásady lex specialis derogat generali
vyplývá, že zákaz zneužití práva je silnější, než dovolení
dané právem.

Platí tedy, že pokud právní norma určité chování dovolu-
je a jiná (za předpokladu, že je ho ve výše uvedeném
smyslu zneužíváno) je zakazuje, je takovéto chování ve
skutečnosti nikoliv výkonem práva, ale protiprávním jed-
náním (V. Knapp, Teorie práva, C. H. Beck, 1. vydání
1995, str. 184).

[V podobné souvislosti lze uvažovat též o obcházení
zákona (chování in fraudem legis), jenž spočívá v tom, že
se někdo chová podle právní normy (secundum legem),
ale tak, aby záměrně dosáhl výsledku právní normou
nepředvídaného a nežádoucího – viz kupříkladu rozhod-
nutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 319/05.] ...

... jinými slovy, to, že konkrétní norma (zde kupř. zákon
o daních z příjmů či daňový řád jako předpisy veřejného
práva) pojem zneužití práva neužívá (nepracuje s ním),
neznamená, že by v této oblasti ke zneužívání práva či
jeho obcházení docházet nemohlo, resp. že by chování,
jež vykazuje znaky zneužití práva, nemohlo být za takové
označeno, a vyvozovány odtud i adekvátní právní důsledky.

�
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V rozsudku ve věci sp. zn. 21 Cdo 992/99, uveřejněném
pod č. 126/2000 v časopisu Soudní judikatura, Nejvyšší
soud vyslovil, že ‘za zneužití ve smyslu ustanovení § 7
odst. 2 zák. práce lze považovat pouze takové jednání,
jehož cílem není dosažení účelu a smyslu sledovaného
právní normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými
dobrými mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jiné-
mu účastníku újmu.

Ústavní soud pravidelně konstatuje, že neudržitelným
způsobem používání práva je jeho aplikace, vycházející
»pouze« z jeho jazykového výkladu, neboť představuje
jen prvotní přiblížení se k aplikované právní normě’. Ten
je východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu
a účelu, k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logic-
ký a systematický výklad, výklad e ratione legis atd. (srov.
např. Pl. ÚS 33/97).

Každé ustanovení právního předpisu je proto třeba chá-
pat v kontextu s jinými ustanoveními příslušného právní-
ho předpisu a v souvislostech celého právního systému
(rovina systematického výkladu); nelze je proto zkoumat,
vyložit, poznat izolovaně.“

Ústavní soud ve svém usnesení pak odkazuje dále i na
rozsudky Evropského soudního dvora, např.:
1. Věc C-63/04 Centralan Property Ltd proti Commis-

sioners of Customs & Excese, žádost o rozhodnutí
o předběžné otázce High Court of Justice (England 
& Wales) Chancery Division (Spojené království)].
V této věci se Komise opírající se o definici zneužití
práva, kterou Soudní dvůr rozvinul v rozsudku ze dne
14. 12. 2000 ve věci Emsland-Stärke (C-110/99),
vyslovila ku zneužití práva v oblasti daní (zde daně
z přidané hodnoty) tak, že se jedná o právní zásadu
uznávanou v mnoha právních oblastech práva Spole-
čenství, podle níž zůstanou nezohledněny ty transak-
ce, které by skupina osob povinných k dani provedla
bez hospodářského odůvodnění, nýbrž pouze za
účelem vytvoření umělé situace, která umožňuje
odpočet daně... (srov. stanovisko generální advokát-
ky přednesené ve věci C-63/04).

2. Věc C-255/02 Halifax plc a další proti Commissioners
of Customs & Excese, žádost o rozhodnutí o předběž-
né otázce podaná VAT and Duties Tribunal, London).
V této žádosti se soud vyslovil, že pro zjištění existen-
ce zneužití práva je nezbytné, aby výsledkem dotče-
ných plnění přes formální použití podmínek stanove-
ných relevantními ustanoveními – bylo získání
daňového zvýhodnění, jehož poskytnutí by bylo
v rozporu s cílem sledovaným těmito ustanoveními,
– krom toho musí ze všech objektivních okolností

vyplývat, že hlavním účelem dotčených plnění je
získání daňového zvýhodnění;

– zákaz zneužití není relevantní, pokud dotčená
plnění mohou mít jiné odůvodnění než pouhé
dosažení daňových zvýhodnění vůči daňovým
orgánům.

K východiskům z výše uvedeného judikátu Halifax pak ve
vztahu k pojmu „hlavní účel transakce“ (resp. hlavní účel
dotčených plnění) vyslovil Nejvyšší správní soud ve věci
sp. zn. 2 Afs 178/2005, tak že: „Hlavním účelem transak-
ce ve smyslu uvedeném v judikátu Halifax je takový její
účel, který ve srovnání s případnými jinými dalšími její-
mi účely je natolik neporovnatelně významnější, že tyto
ostatní účely ve své podstatě zastiňuje a zásadně mar-
ginalizuje, takže od nich lze při zkoumání hospodářské-
ho smyslu dotyčné transakce odhlédnout.“

Při čtení závěrů soudních řízení, které jsme popsali výše,
je třeba konstatovat, že přerušení pobírání starobního
důchodu na jeden den s cílem uplatnění slevy na dani sku-
tečně nemusí být bezrizikové. Někteří důchodci přerušili
pobírání důchodu na více dní, a to z nejrůznějších důvo-
dů. Zde pak záleží na konkrétně předestřených důvodech
a jejich zhodnocení, zda se míra rizika sníží, či nikoli.
(Např. snaha o zvýšení částky důchodu v důsledku zapo-
čítání další odpracované doby apod.)

I pro ty, co přerušili pobírání starobního důchodu pouze
na jeden den, nemusí být situace automaticky ztracená.
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, pouhá tisková
zpráva Generálního finančního ředitelství není žádným
pramenem práva a ve své podstatě je tak trochu „zastra-
šovacím postupem“ ze strany státní správy, která si uvě-
domila nedokonalost zákona a hledá cesty, jak poplatníky
odradit od snahy o využití tohoto faktu ve svůj prospěch.

Ne vždy totiž musí vyjít z boje o aplikaci zneužití práva
státní orgány vítězně. Pokud bychom totiž dále citovali
z již zmíněného nálezu III. ÚS 374/06: „Vše záleží na okol-
nostech konkrétního případu a na soudcovskému uváže-
ní a rozmyslu. Stanovením přesných pravidel by se popřel
smysl a samotná podstata institutu zákazu zneužití sub-
jektivních práv; tento institut se musí vyznačovat jistou
obsahovou pružností, aby mohl reagovat na nekonečné
množství životních situací, na něž nemůže ve své obec-
nosti právní norma pamatovat.“

Např. v případě řešeném Nejvyšším správním soudem ze
dne 16. 8. 2007, čj. 8 Afs 31/2006-59, zaměstnavatel
daroval odborové organizaci ložní soupravy, přičemž
v darovací smlouvě bylo uvedeno, že jde o dar všem
zaměstnankyním. Zaměstnavatel uplatnil odečet od zákla-
du daně na dary (protože daroval právnické osobě-odbo-
rové organizaci pro sociální účely). Finančním orgánům
se to nelíbilo, považovaly dar prostřednictvím odborové
organizace pouze za formální snahu zaměstnavatele o to,
aby si pomocí daru mohl snížit daňový základ.

„Nejvyšší správní soud konstatoval, že správci daně nepo-
dařilo prokázat, že by žalobce uzavřením darovací
smlouvy s odborovou organizací pouze předstíral ve
smyslu ust. § 2 odst. 7 ZSDP jiný právní úkon či jinou
právní skutečnost. V daném případě ani nelze na zákla-
dě dosud zjištěného skutkového stavu říci, že by žalobce
uzavřením této smlouvy obcházel zákon či zneužil právo
uplatnit položku snižující základ daně dle ust. § 20 odst. 8
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zákona o daních z příjmů, neboť podle názoru Nejvyšší-
ho správního soudu byl smysl tohoto ustanovení
poskytnutím tohoto věcného daru k danému sociálnímu
účelu, jímž bylo spíše symbolické ocenění zaměstnankyň
žalobce ke Dni matek, naplněn a žalobci nelze v takové
situaci vytýkat, že k uskutečnění svého legitimního
záměru zvolil postup zákonem dovolený, který je pro něj
daňově výhodnější než případný postup jiný.
Tímto konstatováním není vyloučeno, že by se v jiných
případech, kdy by daňový subjekt určité výhody pro své
zaměstnance zajišťoval prostřednictvím daru odborové
organizaci, o takové zneužití jednat mohlo.“

Shrňme si tedy možnosti argumentace poplatníka:
� zneužití práva prokazuje správce daně (daňový

poplatník tedy neprokazuje, že nezneužil, ale správce
daně, že zneužil),

� neexistuje přesný taxativní výčet případů, kdy o zneu-
žití jde a kdy nikoli,

� záleží na úvaze především soudních orgánů,
� není nikde dána povinnost platit daň v maximální

možné výši,
� je otázkou zda by se celá situace nedala chápat jako

možnost legitimního výběru pro poplatníka – stát
umožnil zákonnou úpravou pro důchodce dvě varian-
ty – buď pobírat důchod či uplatnit slevu. Jako jediné
kritérium dal stav k 1. 1. daného roku. Umožnil tedy
svobodnou volbu – buď
a) pobírat důchod a nemít slevu, nebo
b) se vzdát důchodu (a snížit tím svůj příjem a pod-

niknout další kroky – žádost o přerušení důchodu,
o obnovení důchodu) a zvolit tím druhou zákon-
nou variantu, tedy zachování nároku na slevu.

V obou případech dojde k úspoře státních finančních pro-
středků (důchodce musí poměrnou část důchodu vrátit).

Závažným protiargumentem zůstává možný problém, kte-
rým je označení celého postupu jako činnosti směřující
výhradně či převážně k dosažení daňové výhody. Ani zde
nemusí být nutně jednoznačně dopředu rozhodnuto.
I daňové zákony znají situace, které jsou činěny výhradně
či převážně za účelem získání daňové výhody. Např. tvor-
ba rezervy na opravy hmotného majetku obvykle nemá
jiný účel než získání daňové výhody – jiný důvod pro
vytváření této rezervy často není. Stejně tak rozdělování
příjmů a výdajů mezi manžela a spolupracující osobu je
též činností směřující výhradně k získání daňové výhody.
Z nedaňové oblasti je možno zmínit např. masové staveb-
ní spoření – je známo, že většina takto spořících občanů
ušetřené finanční prostředky nikdy nepoužije na stavební
účely – zneužívá proto právo a měla by státní podporu
vrátit?

Též z výše citovaného rozsudku Nejvyššího správního
soudu o daru ložních souprav odborové organizaci
a akcentu na jistou symboličnost tohoto daru i možnost
posuzování jiného případu jiným způsobem se dá zamýš-
let i nad otázkou „společenské nebezpečnosti či význam-
nosti“ daného chování. Lze se tedy zamyslet i nad tím, zda

v momentu, kdy stát svými postupnými úpravami v nepro-
spěch důchodců, tedy:
� sníženou valorizací důchodů,
� limity pro osvobození důchodu od daně z příjmů,
� zdanění celého důchodu v případě vybraných ostatních

příjmů (dílčích základů daně) nad 840.000 Kč ročně,
� a nově i odebráním slevy na dani
dělá ze starobních důchodců v určitých případech nejvíce
zdaňovanou skupinu ve státě.

Lze tedy diskutovat, zda zvolením daňově výhodnějšího
postupu, který pouze zmírňuje celkovou diskriminaci
důchodců, skutečně dochází ke zneužití práva? Tuto otáz-
ku budou muset vyřešit až soudy. Jak se k nim ale dostat?

3.4 Praktický postup při řešení nároku 
na slevu

3.4.1 Důchodce je OSVČ bez příjmů ze závislé
činnosti.

Pokud si starobní důchodce požádal o přerušení pobírání
důchodu na jeden den (1. 1.), bude reálně celou situaci
řešit až počátkem roku 2014 při podávání daňového při-
znání za rok 2013. V roce 2013 pouze obdrží rozhodnutí
správy sociálního zabezpečení, kterým je mu přerušeno
pobírání důchodu na jeden den. (Přičemž se většinou
nepodařilo celou věc „zúřadovat“ tak, aby mu byl lednový
důchod vyplacen o 1/31 nižší, proto po něm bude správa
soc. zabezpečení požadovat doplacení této částky).
V roce 2013 tak bude po doručení rozhodnutí správy so-
ciálního zabezpečení řešit pouze otázku, zda vytrvá
(a situaci bude řešit v rámci daňového přiznání za rok 2013),
či zda se ve třicetidenní lhůtě pro podání námitek na sprá-
vu sociálního zabezpečení přerušení pobírání důchodu
vzdá (a tím i definitivně nároku na slevu na dani). V roce 2014
podá daňové přiznání za rok 2013, a pokud slevu uplatní,
bude čekat, zda finanční úřad zahájí buď postup k odstra-
nění pochybností, či zahájí daňovou kontrolu. Pokud se
tak nestane bezprostředně, bude vyčkávat konce (nejčas-
těji tříleté) prekluzivní lhůty, po jejímž uplynutí nebude
možno daň doměřit. Pokud však finanční úřad vyvine akti-
vitu dříve a zahájí např. daňovou kontrolu, bude se v jejím
rámci rozhodovat o tom, zda finanční úřad bude postu-
povat v duchu výše uvedeného stanoviska Generálního
finančního ředitelství. Pokud ano a označí poplatníkův
postup za zneužití práva, bude to poplatníka stát 24.840 Kč
na neuznané slevě + 20 % penále + úroky z prodlení ve
výši repo sazby České národní banky platné v první den
kalendářního čtvrtletí zvýšené o 14 %. Pokud by tedy
k uzavření případu a doplacení daně došlo např. za dva
roky, musel by důchodce doplatit 24.840 Kč neuznané
slevy + cca 7.000 Kč úroků z prodlení za dva roky + 4.968 Kč
penále, celkem 36.808 Kč + přišel o jednodenní důchod
(průměrně 347 Kč).

Pokud se s výsledkem nespokojí, bude moci proti (doda-
tečnému) platebnímu výměru podat odvolání, v případě jeho
zamítnutí pak podat žalobu ke krajskému soudu, popř. v pří-
padě zmítnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
V samém závěru není vyloučena ani ústavní stížnost.
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3.4.2 Důchodce má příjem ze závislé činnosti
a chce uplatnit slevu u zaměstnavatele

Zde je situace ještě složitější, protože do hry vstupuje ještě
zaměstnavatel. Důchodce u něj pravděpodobně v lednu
podepíše růžové prohlášení k uplatnění slev a nezdanitel-
ných částek na dani ze závislé činnosti. V jeho nové verzi
platné pro rok 2013 pak potvrdí, že nepobíral k 1. 1. 2013
starobní důchod.

Situace zaměstnavatele je poměrně složitá – nemá právo
zkoumat, zda k datu 2. 1. už zaměstnanec důchod zase
pobírá. Pokud se tedy spolehne na prohlášení zaměst-
nance, slevu mu přizná. Při případné kontrole ze strany
finančního úřadu však – pokud finanční úřad dojde
k názoru, že bylo zneužito právo, daň bude doměřena
zaměstnavateli jako plátci daně. Zaměstnavatel se může
odvolat, pokud odvolací finanční ředitelství odvolání
zamítne, může zaměstnavatel podat žalobu ke krajské-
mu soudu, v případě zamítnutí pak kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu a případně nakonec uva-
žovat i o ústavní stížnosti.

Pokud se však zaměstnavatel bránit nebude, může se
pokusit využít § 38 odst. 2 ZDP:

„Daň včetně daně vyplývající z ročního zúčtování daňo-
vých záloh (§ 38ch), která nebyla sražena vinou poplat-
níka, může být spolu s příslušenstvím daně plátcem
daně sražena do tří let od konce zdaňovacího období,
v němž k nesprávné srážce došlo.“

Podle tohoto ustanovení pak zaměstnavatel může v uve-
dené lhůtě automaticky strhnout zaměstnanci i příslušen-
ství daně – tedy penále či úrok z prodlení.

Spor zaměstnance se zaměstnavatelem
Pokud nastane situace, že zaměstnavatel důchodci, který
přerušil pobírání důchodu pouze na jeden den, slevu
z opatrnosti nepřizná, může zaměstnanec postupovat dle
§ 237 daňového řádu, tedy nejpozději do 60 dnů ode dne,
kdy se o výši sražené nebo vybrané daně dozvěděl, požá-
dat zaměstnavatele o vysvětlení. V žádosti uvede důvody
svých pochybností, bude tedy argumentovat pravděpo-
dobně tím, že podmínky pro slevu splnil, protože 
k 1. 1. 2013 nepobíral starobní důchod.

Zaměstnavatel má pak 30 dnů na to, aby zaměstnanci
podal písemné vysvětlení. Pokud i nadále bude trvat na
tom, že slevu nepřizná, může zaměstnanec podat stížnost
na postup zaměstnavatele daně správci daně (místně pří-
slušnému správci daně zaměstnavatele, nikoli zaměstnan-
ce). Lhůtu na podání stížnosti má 30 dnů ode dne, kdy
obdržel od zaměstnavatele vysvětlení.2

Finanční úřad stížnost prozkoumá a vydá rozhodnutí.
Pokud s ním zaměstnanec nebude spokojen, může podat

odvolání. V případě zamítnutí odvolání odvolacím finanč-
ním ředitelstvím může pak zaměstnanec podat žalobu ke
krajskému soudu, v případě jejího zamítnutí pak kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, a celá věc může
nakonec být uzavřena Ústavním soudem v případě podání
ústavní stížnosti.

3.5 Role Ústavního soudu

V médiích proskočila zpráva, že některé subjekty uvažují
o možnosti řešení celé situace Ústavním soudem. Je třeba
však správně chápat, co a kdy může Ústavní soud řešit.
Ústavní soud sám o sobě konat nebude, musí nejprve
obdržet ústavní stížnost. Pokud by ústavní stížnost byla
podána ihned, např. poté, co finanční úřad slevu na dani
neuzná, byla by odmítnuta pro předčasnost – napřed by
nepřiznání slevy muselo projít standardním postupem
(platební výměr, odvolání, žaloba ke krajskému soudu,
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a teprve
nakonec ústavní stížnost).

Na přímější a rychlejší přístup k Ústavnímu soudu by pak
měla naději spíše ústavní stížnost na zrušení příslušného
ustanovení zákona o daních z příjmů o podmínkách
nemožnosti slevy pro starobní důchodce. Je samozřejmě
otázkou, zda by Ústavní soud takové stížnosti vyhověl.
Jedním z argumentů proti vyhovění by byla bezesporu
skutečnost, že přísnější podmínky měli starobní důchodci
již ve zdaňovacích obdobích, kdy nešlo o slevu, ale o ode-
čitatelnou položku ve výši 38.040 Kč, kdy starobní
důchodci s důchodem vyšším než tento limit nárok na
odečet neměli.

4 Závěr

Zpřísnění podmínek pro přiznání základní slevy starob-
ním důchodcům přineslo mnoho diskusí na téma, zda stát
má mít natolik kvalifikované odborníky, kteří zákony při-
pravují, aby případná nedokonalost zákona nebyla snad-
no „průchozí“, či zda postačí údajný úmysl zákonodárce
a „optimalizační“ postup poplatníka má být označen za
zneužití práva a sankcionován. Definitivní řešení přinese
až za řadu měsíců či spíše let soud. Do té doby se někteří
starobní důchodci buď této slevy vzdají (někteří z nich
„stáhnou“ svoji žádost o přerušení důchodu), jiní budou
bojovat některými ze způsobů popsanými v předcházejí-
cím textu. V každém případě je zřejmé, že pojem „zneuži-
tí práva“ je čím dál tím více frekventovaný a je jakousi
„poslední záchranou“ státní správy používanou v okamži-
cích, kdy se daňový subjekt rozhodne využít nedokonalé-
ho znění zákona. Bohužel, rubem často logického volání
po „duchu zákona“ a nepřihlédnutí pouze k jeho formě
má nutně za následek další snížení právní jistoty a předví-
datelnosti práva. Soudy se pak formou jednotlivých roz-
hodnutí snaží naznačovat hranice využití tohoto pojmu, ty
jsou však stále velmi, velmi nejasné a nezřetelné.

ZdaÀování dÛchodcÛ od roku 2013

2 Pokud by zaměstnavatel ignoroval žádost zaměstnance o vysvětlení, může zaměstnanec podat stížnost správci daně do 60 dnů ode dne, kdy mu měl
zaměstnavatel podat vysvětlení.
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390/01.01.13
Účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbě
na novelu zákoníku práce

Předkládají:
Ing. Otakar Machala, daňový poradce, č. osv. 2252
Mgr. Edita Ševcovicová, daňová poradkyně, č. osv. 1840
Ing. Jana Skálová, daňová poradkyně, č. osv. 332

1 Úvod a vymezení problémů

Cílem tohoto příspěvku je sjednocení názorů na postup
účtování o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou
dovolenou po novele zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012.

2 Právní úprava v zákoníku práce

Problematiku dovolené zaměstnanců za kalendářní rok
věcně upravuje Část devátá, konkrétně § 211–223 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p. (dále jen
„ZP“). Pro účely tohoto příspěvku je důležitá především
úprava čerpání dovolené řešená v § 217–219 ZP.

Z uvedených ustanovení vyplývá, že primárním úkolem
zaměstnavatele je určit zaměstnanci čerpání dovolené tak,
aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém
zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo. Obecně by tedy
nemělo být předpokládáno, že dojde k čerpání dovolené
v jiném kalendářním roce, než ve kterém nárok na dovolenou
vznikl. ZP připouští pouze dva důvody, pro které může

k převodu čerpání dovolené do jiného kalendářního roku
dojít:
� překážky v práci na straně zaměstnance (např.

nemoc) nebo
� naléhavé provozní důvody.

Průlomem oproti situaci do konce roku 2011 je nová práv-
ní úprava v § 218 odst. 3 ZP, která konstatuje, že pokud
není čerpání dovolené převedené z výše uvedených důvo-
dů do následujícího období zaměstnavatelem určeno nej-
později do 30. června následujícího kalendářního roku,
má právo určit čerpání za dále stanovených podmínek
sám zaměstnanec. Z nového znění § 218 rovněž vyplývá,
že s účinností od 1. 1. 2012 dochází ke zrušení zániku
práva na dovolenou jejím nevyčerpáním do konce násle-
dujícího kalendářního roku.

Nárok na dovolenou vzniká dle ZP v daném kalendářním
roce a představuje především osobní (nepřevoditelný)
nárok na pracovní volno a s tím spojenou náhradu mzdy,
jejíž splatnost je odložena na dobu skutečného čerpání
pracovního volna.

Zákonná úprava přitom zdůrazňuje (viz výše) striktní
požadavek na zajištění faktického čerpání dovolené. Úče-
lem dovolené je totiž především zajištění náležitého odpo-
činku zaměstnance.

Tato úprava nově vychází z koncepce, podle níž právo na
dovolenou nesmí zaniknout uplynutím určitého referenč-
ního období. Tato koncepce primárně vychází z evropské
směrnice č. 2003/88/ES o určitých aspektech stanovení

�

Úãetní a daÀov˘ pohled
na úãtování o náhradû mzdy 
za nevyãerpanou dovolenou

Ing. Otakar Machala, daňový poradce, číslo osvědčení 2252

Na lednovém jednání Koordinaãního v˘boru byl se zástupci Generálního

finanãního fieditelství (dále téÏ „GF¤“) mj. projednáván pfiíspûvek t˘kající se

úãtování nároku na náhradu mzdy z titulu dovolené nevyãerpané v daném

kalendáfiním roce. Ukazuje se, Ïe aãkoliv se jedná o ãistû úãetní záleÏitost,

pohled nûkter˘ch aktérÛ mohl b˘t ovlivnûn i daÀov˘mi souvislostmi.

V tomto ãlánku je k jednotliv˘m ãástem pfiíspûvku pfiifiazena pfiíslu‰ná pasáÏ

vyjádfiení GF¤ a následn˘ komentáfi.1

1 Poznámka redakce: Komentář autora je uveden kurzívou.
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pracovní doby, a na ni navazující judikatury Evropského
soudního dvora, resp. Soudního dvora EU2, a je také výslov-
ně vyjádřena v důvodové zprávě k zákonu č. 365/2001 Sb.,
který novelizoval ZP s účinností od 1. 1. 2012.3

Tuto koncepci podporuje i právní úprava institutu prekluze,
jak je vyjádřena v ustanovení § 330 ZP. V tomto ustanovení
jsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny všechny situace
upravené v ZP, kdy marným uplynutím lhůty dochází k záni-
ku práva; tento taxativní výčet nicméně nezahrnuje zánik
práva zaměstnance na dovolenou.

Podle § 222 odst. 1 ZP zaměstnancům přísluší za dobu
čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši prů-
měrného výdělku a tento závazek nezpochybnitelně vzniká
nejpozději k poslednímu dni daného kalendářního roku.
Pokud nebude dovolená za příslušný kalendářní rok vyčer-
pána, závazek vzniká, ale není známa jeho přesná výše,
a to s ohledem na to, že bude náhrada spočtena z prů-
měrného výdělku před skutečným vybráním dovolené.

Lze tedy shrnout, že ZP zánik práva na dovolenou po
dobu trvání pracovního poměru neupravuje a principiálně
s ním nepočítá. Současná koncepce úpravy dovolené je
naopak (oproti předchozí právní úpravě) založena na
principu, že práva zaměstnance související s jeho nevyčer-
panou dovolenou přetrvávají bez časového omezení,
neboli závazek poskytnout pracovní volno a uhradit sou-
visející náhradu mzdy vznikl v daném kalendářním roce
a nemůže na rozdíl od předchozích období zaniknout.

Stanovisko GFŘ (zápis z jednání KV ze dne 23. 1. 2013)
Ze stanovisek k čerpání dovolené v roce 2012 zveřej-
něných po novele zákoníku práce od 1. 1. 2012 na
webových stránkách MPSV je zřejmé, že podle nové
úpravy § 218 ZP již právo na dovolenou nezanikne
v případě, že dovolená, na kterou vzniklo právo v jed-
nom kalendářním roce, nebude vyčerpána do konce
následujícího kalendářního roku. Pokud zaměstnavatel
poruší svou povinnost a neurčí zaměstnanci dovolenou
v souladu s § 217 a 218 zákoníku práce, stále má právo
si ji určit zaměstnanec, takže může dojít ke kumulaci
dovolené za více let.

Komentář autora:
GFŘ zde odsouhlasilo zásadní skutečnost, která je pro
nalezení správného způsobu vykazování a účtování náro-
ku na náhradu mzdy klíčová – totiž, že po novele zákoní-
ku práce nemůže dojít k zániku nároku na nevyčerpanou
dovolenou a s tím spojeného nároku na náhradu mzdy.

3 Právní úprava v účetních předpisech

Konkrétní právní úprava účtování z titulu náhrady mzdy
za nevyčerpanou dovolenou v českých právních předpi-
sech je na rozdíl od některých zahraničních úprav velmi

sporá. Jediným ustanovením, které se v oblasti účetnictví pod-
nikatelských subjektů výslovně k této věci vyslovuje, je Český
účetní standard č. 017 Zúčtovací vztahy, odstavec 3.11.7.

Zdůrazňujeme, že toto ustanovení nepředstavuje dle názoru
předkladatelů zásadní východisko pro hledání odpovědi
na řešený problém, a to ze dvou důvodů. Jednak je nejpr-
ve třeba testovat, zda není v rozporu s právními předpisy
vyšší právní síly, tzn. především se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění p. p. (dále jen „ZÚ“), a v něm obsa-
ženými požadavky na věrný a poctivý obraz účetnictví,
příp. s vyhláškou č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného
účetnictví (dále jen „PVZÚ“), a jednak je třeba si uvědo-
mit, že znění uvedeného standardu vychází ze zvláštního
právního předpisu, kterým je zákoník práce ve zcela jiném
znění, než je současná úprava popsaná výše.

Podívejme se nicméně na uvedený text blíže: „... Účtuje se
zde i o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovo-
lenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok podle
zvláštních právních předpisů, bude-li proplacena v příš-
tím účetním období.“

Toto ustanovení se nepochybně týká období, ve kterém se
dohadná položka vytváří. Vytváří se tedy na náhradu mzdy
za dovolenou, která nebyla vyčerpána v tomto období
(nikoliv nikdy!) a bude proplacena v období příštím. Podí-
váme-li se na aktuální znění zákoníku práce, ten dovole-
nou tzv. vyčerpanou a proplacenou nerozlišuje. Ukládá
pouze zaměstnavateli hradit zaměstnanci náhradu mzdy
ve stanovených případech. Těmito případy je čerpání
dovolené z minulých let nebo ukončení pracovního pomě-
ru s ještě nevyčerpanou dovolenou z minulých let. Náhra-
da mzdy je tak v příštím účetním období proplacena
v obou případech!

Stanovisko GFŘ
K bodu 3.:
Nesouhlas s předkladatelem.
ČÚS č. 017 bod. 3.11.7. stanoví, že dohadná položka je
tvořena výhradně v situaci, kdy vzniklo právo na náhra-
du mzdy v daném roce, ale k čerpání dovolené nedojde
z důvodů vymezených zákoníkem práce ani v roce
následujícím.
GFŘ s odkazem na ustanovení textu ČÚS č. 017
bod 3.11.7.: „... Účtuje se zde i o náhradě mzdy nebo
platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznik-
ne zaměstnanci nárok podle zvláštních právních před-
pisů, bude-li proplacena v příštím účetním období.“
souhlasí s tvorbou dohadné položky v případech, na
které dopadá uplatnění ustanovení zákoníku práce,
které se týká práva na náhradu mzdy za nevyčerpanou
dovolenou v situacích, kdy jsou naplněny podmínky
stanovené zákoníkem práce.

�

Úãetní a daÀov˘ pohled na úãtování o náhradû mzdy za nevyãerpanou dovolenou

2 Viz rozsudek Evropského soudního dvora z 20. 1. 2009 ve spojených věcech C-350/06 a C-520/06.
3 Viz bod 3.4.4. důvodové zprávy k zák. č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další sou-

visející zákony.
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Komentář autora:
GFŘ ve vyjádření k bodu 3. příspěvku nesouhlasí s mož-
ným dvojím výkladem ustanovení ČÚS 017 bodu 3.11.7.
Ponechme stranou, že v případě možného dvojího výkla-
du obvykle nelze apriori upřednostnit pouze jeden z nich
a pokud skutečně lze uvedené ustanovení vykládat pouze
tak, jak uvádí GFŘ, potom je třeba, aby tvůrci účetních
standardů reagovali na novelu ZP, která, jak je již popsá-
no výše, zcela zásadním způsobem změnila charakter
závazku (v širším smyslu slova) z titulu náhrady mzdy.
Nutnost úpravy ČÚS v případě změny právních předpisů
bude tím častější, čím podrobnější dílčí účetní záležitosti
se budou snažit standardy upravovat. Výhledově by bylo
vhodné, aby ČÚS upravovaly spíše obecnější principy
a metody, které budou účetní jednotky aplikovat na kon-
krétní případy v praxi.
Do doby zrušení odstavce 3.11.7. ČÚS 017 nebo úpravy
textu, která bude v souladu s aktuálním zněním zákoníku
práce, je třeba aplikovat § 7 odst. 2 ZÚ, podle kterého se lze
odchýlit od prováděcích předpisů v případě, že jejich použi-
tí je neslučitelné s povinností věrného a poctivého obrazu
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

4 Rozbor problému

V zájmu nalezení správného účetního zachycení a vykázá-
ní řešeného problému je nejdříve třeba se vypořádat
s otázkou, zda má být vzniklá povinnost (závazek) zaměst-
navatele zachycena, resp. vykázána v období vzniku náro-
ku na dovolenou a s ní související náhradu mzdy.

Řešení je třeba dle názoru předkladatelů hledat primárně
v právním předpisu nejvyšší právní síly, kterým je ZÚ,
s použitím základních předpokladů a tradičně uznávaných
účetních zásad v ZÚ obsažených.

4.1 Věcná a časová souvislost

Akruální princip účetnictví znamená, že výsledek hospo-
daření není založen na peněžní bázi, ale o aktivech, pasi-
vech, výnosech a nákladech se účtuje již v době, kdy se
operace s nimi uskutečnily, nikoli až v době (či jen
v době), kdy jsou přijaty či vydány peněžní prostředky, jež
s uskutečněnými operacemi souvisejí. Zároveň platí prin-
cip přiřazování nákladů výnosům neboli princip uznání
nákladů, který požaduje, aby veškeré náklady, které byly
vynaloženy za účelem dosažení výnosů, byly vykázány ve
stejném období jako tyto výnosy.4

Postupem nevykázání významného závazku a neúčtování
významného nákladu by docházelo ke zkreslení věrného
a poctivého obrazu účetnictví a kromě porušení zásady
věcné a časové souvislosti i k porušení zásady opatrnosti,
neboť by se nesprávně vylepšoval výsledek hospodaření
a tím i vlastní zdroje za období, kdy nárok na dovolenou
vznikl. To lze demonstrovat na zjednodušeném příkladu,
který předpokládá dvě shodné společnosti s kontinuální
činností (např. pásová výroba), kdy jedné hodině práce

zaměstnance s osobními náklady např. 1 Kč odpovídá
tržba např. 2 Kč.

Příklad

Společnosti A a B s kontinuální činností za výše uvede-
ných podmínek mají každá jediného zaměstnance. Při
práci celý měsíc činí osobní náklady na zaměstnance 100
a tržba 200. Zaměstnanec společnosti A v roce 201X pra-
cuje 11 měsíců a 1 měsíc čerpá dovolenou, stejně
postupuje i v roce 201X+1. Zaměstnanec společnosti B
v roce 201X pracoval celých 12 měsíců a v roce 201X+1
vyčerpal řádnou dovolenou i dovolenou z předchozího
roku a pracoval tedy 10 měsíců.
Pokud společnosti nebudou účtovat v roce 201X
o nákladech za nevyčerpanou dovolenou, tak výsledek
hospodaření společnosti A bude v obou letech + 1.000
(2.200 – 1.200), ale výsledek hospodaření společnosti B
bude v roce 201X + 1.200 (2.400 – 1.200), ale v roce 201X+1
jen + 800 (2.000 – 1.200). V roce 201X tak u společ-
nosti B dojde k nesprávnému navýšení zisku se všemi
z toho plynoucími důsledky.

V praxi se do účinnosti novely ZP postupovalo v dané
věci v účetnictví podnikatelů při sestavování účetní
závěrky různě:
a) Dohadná položka pasivní se vykazovala pouze

v případech, kdy k rozvahovému dni existoval
nárok na nevyčerpanou dovolenou a k okamžiku
sestavení účetní závěrky bylo jisté, že v následujícím
období dojde k náhradě mzdy za nevyčerpanou
dovolenou z důvodu skončení pracovního poměru
daného zaměstnance, tzn. dovolená nebude vyčer-
pána. Nárok na náhradu mzdy za ostatní nevyčer-
panou dovolenou nebyl vykázán vůbec.

b) Dohadná položka pasivní se vykazovala pouze
v případech, kdy k rozvahovému dni existoval
nárok na nevyčerpanou dovolenou a k okamžiku
sestavení účetní závěrky bylo jisté, že v následujícím
období dojde k náhradě mzdy za nevyčerpanou
dovolenou z důvodu skončení pracovního poměru
daného zaměstnance, tzn. dovolená nebude vyčer-
pána. Nárok na náhradu mzdy za ostatní nevyčer-
panou dovolenou byl vykazován jako rezerva.

c) Dohadná položka pasivní se nevykazovala, veškerý
nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovole-
nou byl vykázán jako rezerva.

d) Dohadná položka pasivní se vykazovala z titulu veš-
kerého nároku na náhradu mzdy za nevyčerpanou
dovolenou.

e) Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovole-
nou nebyl vykazován vůbec.

Nevykázání nároku na náhradu mzdy v rozvaze, a tedy
i nezahrnutí nároku do nákladů daného účetního období,
popř. vykázání pomocí rezervy na nevyčerpanou dovole-
nou, mohlo být zdůvodňováno skutečností, že ke vzniku
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nákladu nemuselo v následujících obdobích vůbec dojít,
neboť nárok na náhradu mzdy mohl zaniknout nebo se
jednalo o nevýznamné položky.

V současné době, tj. od roku 2012, je dle názoru předkla-
datelů nutné tento nárok (závazek) vykázat v souladu
s jedním ze základních principů ZÚ, kterým je princip
věcné a časové souvislosti v tom období, ve kterém vznikl,
byť může být jeho splatnost v souladu se ZP posunuta do
dalšího období.

Dílčí závěr
Nárok na náhradu mzdy za dovolenou vzniklou, avšak
nevyčerpanou v daném účetním období je třeba vykázat
v rámci cizích zdrojů daného období a účtovat jako náklad
tohoto období.

Stanovisko GFŘ
K bodu 4.1.:
Souhlas s názorem předkladatele o nutnosti dodržení
zásady věcné a časové souvislosti s tím, že tuto zásadu
je nutno posuzovat v kontextu s ostatními účetními
zásadami, např. se zásadou významnosti. Z tohoto
důvodu pak uvádíme, že by tato zásada měla být na-
plněna prostřednictvím institutu rezervy.

Po novele zákoníku práce došlo k úpravě, kdy může
dojít k tomu, že dovolená, na kterou vznikl nárok v jed-
nom roce, bude čerpána například až v třetím nebo
čtvrtém roce. Právo na náhradu mzdy má však zaměst-
nanec až v době, kdy dovolenou čerpá.

Náklady vzniklé v souvislosti s nevyčerpanou dovole-
nou v běžném roce nebudou účtovány jako náklad
v roce, kdy nárok na dovolenou vzniknul, ale dovolená
čerpána nebyla, ale jako náklad až v roce, ve kterém
vzniká zaměstnanci právo na náhradu mzdy za čerpa-
nou dovolenou, tedy jak dovolenou čerpanou za běžné
období, tak i čerpanou zbývající dovolenou z období
předcházejícího.

K různému způsobu účtování a sestavování účetní
závěrky a k uplatňování ekonomických dopadů z důvo-
dů účtování nebo neúčtování dohadné položky nebo
rezervy na nevyčerpanou dovolenou se GFŘ nebude
vyjadřovat.

Komentář autora:
V bodech 4.1. a potom 4.2. je řešena podstata problému.
Na úvod GFŘ souhlasí s nutností dodržení zásady věcné
a časové souvislosti s tím, že tuto zásadu je nutno posu-
zovat v kontextu s ostatními účetními zásadami, např. se
zásadou významnosti. Na rozdíl od předkladatelů zastá-
vá ovšem názor, že by tato zásada měla být naplněna
s pomocí institutu rezervy. Je důležité, jak GFŘ použití
rezervy zdůvodňuje. Vychází z premisy, že právo na
náhradu mzdy vzniká zaměstnanci až v době, kdy dovo-
lenou čerpá. Zde je evidentně jádro věci.

V době čerpání dovolené totiž nevzniká právo na náhra-
du mzdy (to vzniká již v roce vzniku nároku na dovole-
nou), ale pouze nárok na výplatu (inkaso) náhrady mzdy.
Splatnost závazku (v širším slova smyslu) vytvořeného
v roce vzniku nároku na dovolenou se posouvá na oka-
mžik čerpání této dovolené.

4.2 Rezervy a dohadné položky

Další otázkou, kterou je třeba v této souvislosti zodpově-
dět je, zda uvedený nárok vykazovat jako rezervu nebo
jako přechodné pasivum – v daném případě dohadnou
položku pasivní.

Významným vodítkem pro řešení tohoto problému je skuteč-
nost, že rezervy v rámci českých účetních předpisů jsou
vymezeny přímo v předpisu nejvyšší právní síly, kterým je ZÚ.

Konkrétně ustanovení § 26 odst. 3 ZÚ uvádí:
„Rezervami podle tohoto zákona se rozumí rezerva na
rizika a ztráty, rezerva na daň z příjmů, rezerva na důcho-
dy a podobné závazky, rezerva na restrukturalizaci.
Rezervami se dále rozumí technické rezervy nebo jiné
rezervy podle zvláštních právních předpisů.“

Je zřejmé, že nárok z titulu nevybrané dovolené není rizi-
kem či ztrátou a už vůbec ne dalšími položkami uvedený-
mi v tomto ustanovení. Z toho vyplývá, že rezervu pro toto
vykázání nelze použít a jako jediné vhodné řešení zbývá
dohadná položka pasivní.

Tento závěr podporují i účetní předpisy, které na rozdíl od
těch tuzemských, daný problém řeší výslovně. Např.
v rámci Mezinárodních standardů účetního výkaznictví,
resp. Mezinárodních účetních standardů, řeší tuto otázku
konkrétně IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmí-
něná aktiva, který v odstavci 11 rozlišuje rezervy od
obchodních závazků a přechodných aktiv. Jako příklad
závazků, které nemají charakter rezerv, ale přechodných
(dohadných) účtů v písmenu b), výslovně uvádí částky
vztahující se k nevybraným dovoleným:
„(b) accruals are liabilities to pay for goods or services
that have been received or supplied but have not been
paid, invoiced or formally agreed with the supplier, inclu-
ding amounts due to employees (for example, amounts
relating to accrued vacation pay).“
„(b) přechodná pasiva jsou závazky zaplatit zboží nebo
služby, které byly dodány nebo přijaty a nebyly zaplaceny,
fakturovány nebo jinak formálně odsouhlaseny s konkrét-
ním dodavatelem, včetně částek splatných zaměstnancům
(například částky vztahující se k nevybraným dovoleným).“

Dohadné položky pasivní jsou v § 17 a 18 PVZÚ vymezeny
jako částky závazků, které nejsou doloženy veškerými potřeb-
nými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše – to je
přesně situace u náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou.

V rámci účtování o dohadné položce pasivní pak bude
nárok na náhradu mzdy zároveň zaúčtován v rámci osobních
nákladů, což přesně odpovídá typu těchto nákladů.

�

Úãetní a daÀov˘ pohled na úãtování o náhradû mzdy za nevyãerpanou dovolenou
D

A
N

ù
 Z

 P
¤

ÍJM
Ò



1166e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 3/2013

Protiargumentem nemůže dle názoru předkladatelů být
ani případný poukaz na účtování nároků na odstupné
v případech, kdy dojde k výpovědi např. v prosinci roku X,
zatímco odstupné bude hrazeno až ke konci února roku
X+1. Zde není důvod vykazovat nárok v roce X, neboť na
rozdíl od nároku na náhradu mzdy za nevybranou dovo-
lenou nejenže odstupné nemohlo být za žádných okol-
ností hrazeno v roce X (na rozdíl náhrady mzdy za nevy-
branou dovolenou), ale navíc může dojít k zániku nároku
na odstupné, např. v případě stažení výpovědi v lednu
roku X+1.

Argumentem pro nevykazování dohadné položky by
v žádném případě neměly být důvody daňové. V případě,
že by zákonodárce považoval za vhodné vázat z pohledu
daní z příjmů zaměstnavatele daňovou účinnost nákladů
spojených s nárokem na náhradu mzdy za nevybranou
dovolenou až na období jejího proplacení, má samozřej-
mě možnost tuto věc ošetřit v zákoně o daních z příjmů,
podobně jako je tomu např. u daně z nemovitostí či so-
ciálního a zdravotního pojištění, které jsou daňovým výda-
jem až po zaplacení, resp. za podmínky úhrady v určeném
termínu.

Dílčí závěr
Nárok na náhradu mzdy za dovolenou vzniklou, avšak
nevyčerpanou v daném účetním období je třeba vykázat
jako dohadnou položku pasivní a účtovat v rámci osob-
ních nákladů tohoto období.

Stanovisko GFŘ
K bodu 4.2.:
Nárok na náhradu mzdy za dovolenou vzniklou
v daném roce, avšak nevyčerpanou, nelze účtovat jako
dohadnou položku pasivní v rámci osobních nákladů
běžného období. Zde je možné využít institutu rezervy.
Pokud se týká uplatnění IAS/IFRS uvádíme, že není
možné jejich přímé použití v českých účetních předpisech.

Komentář autora:
V bodě 4.2 již panuje mezi předkladateli a GFŘ v podsta-
tě shoda v tom, že nárok na náhradu mzdy z titulu nevy-
brané dovolené by měl být vykázán v roce, kdy nárok na
dovolenou vznikl. Rozpor spočívá v tom, zda k tomuto
účelu využít dohadnou položku, nebo rezervu. GFŘ zde
mj. připomíná, že přímé použití úpravy v IAS/IFRS v čes-
kých předpisech není možné. To ani v příspěvku nebylo
tvrzeno. Bylo spíše poukazováno na skutečnost, že zde
IAS/IFRS a české účetní předpisy, v tomto případě zákon
o účetnictví a prováděcí vyhláška, nejsou v rozporu.
Odlišnou úpravu možná obsahují ČÚS, ale na to máme
již v komentáři výše popsané řešení v § 7 odst. 2 ZÚ.

Vraťme se nyní k čistě účetní otázce, zda je správná
dohadná položka nebo rezerva. Rezervy jsou v právních
předpisech upravujících oblast účetnictví poměrně jedno-
značně vymezeny a popsány. V ustanovení § 26 odst. 3 ZÚ
se přímo uvádí, že rezervami podle tohoto zákona se
rozumí rezerva na rizika a ztráty, rezerva na daň z příjmů,

rezerva na důchody a podobné závazky, rezerva na
restrukturalizaci a dále se rezervami rozumí technické
rezervy nebo jiné rezervy podle zvláštních právních před-
pisů. Uvedený výčet rezerv je konečný. Podle § 57 PVZÚ
jsou rezervy určeny k pokrytí budoucích závazků nebo
výdajů podle § 26 ZÚ, u nichž je znám účel, je pravděpo-
dobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka
nebo datum, k němuž vzniknou. V případě náhrady mzdy
za nevybranou dovolenou je ovšem po novele zákoníku
práce k rozvahovému dni jisté, nikoliv pravděpodobné, že
výplata náhrady mzdy bude provedena.

Dohadné položky tak podrobně jako rezervy vymezeny
nejsou. Pro správné vymezení případů, kdy použít pro
vykázání nároků zaměstnance dohadnou položku, a kdy
nikoliv, lze využít v nedávné době řešené případy účtová-
ní nároků zaměstnanců na roční odměny. Poměrně
výstižně jsou podmínky pro použití dohadných účtů uve-
deny v judikátu NSS ze dne 26. 9. 2012, čj. 8 Afs 1/2012-58
(viz www.nssoud.cz). Zde se jednoznačně uvádí, že
pokud vznikl právní nárok na prémie zaměstnancům již
v období, za které je o tvorbě dohadné položky účtováno,
je takový postup v pořádku, i když samotná výplata bude
realizována až v dalších obdobích.

Obdobná situace jako u náhrady mzdy za nevybranou
dovolenou vzniká rovněž např. v případě nájemní smlou-
vy s nájemným hrazeným až při ukončení nájmu. Nájem-
ci samozřejmě v takovém případě vzniká finanční záva-
zek až v okamžiku ukončení nájemní smlouvy, ale
o nákladech účtuje a pasivum vykazuje již v příslušných
účetních obdobích trvání nájmu. Stejně jako v našem pří-
padě je třeba účtovat náklad a vykazovat pasivum v pří-
slušných obdobích trvání pracovního poměru.

V neposlední řadě je třeba přihlédnout rovněž ke skuteč-
nosti, že z pohledu struktury nákladů by nárok na náhra-
du mzdy měl být v období, se kterým časově souvisí, účto-
ván a vykazován v rámci osobních nákladů, a nikoliv
nákladů na tvorbu rezervy.

5 Závěr

5.1. Od 1. 1. 2012 se nárok zaměstnanců na náhradu
mzdy či platu za nevyčerpanou dovolenou vykazuje
v položkách B.II.8. Dohadné účty pasivní nebo
B.III.10. Dohadné účty pasivní při respektování prin-
cipu významnosti s tím, že se účtuje jako osobní
náklad období, ve kterém nárok na dovolenou vznikl.
Z daňového pohledu se v současné době jedná
o náklady daňově uznatelné podle § 24 odst. 1 ZDP
v období, kdy o nich bude účtováno.

5.2. Před 1. 1. 2012 bylo možné nárok zaměstnanců na
náhradu mzdy či platu za nevyčerpanou dovolenou
vykazovat buď v položkách B.II.8. Dohadné účty
pasivní, nebo B.III.10. Dohadné účty pasivní s tím, že
se účtoval jako osobní náklad období, ve kterém
nárok na dovolenou vznikl.
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Postup, kdy nárok zaměstnanců na náhradu mzdy či platu
za nevyčerpanou dovolenou byl účtován v položce B.I.
Ostatní rezervy s tím, že se účtoval jako náklad na tvorbu
rezervy v období, ve kterém nárok na dovolenou vznikl
nebo nebyl vykazován vůbec, případně byl vykazován
pouze nárok na náhradu mzdy vyplacené v následujících
obdobích při nevyčerpání dovolené, nebude vzhledem
k dřívější nejednoznačné úpravě v zákoníku práce poza-
stavován.

Stanovisko GFŘ
K bodu 5.:
5.1. Nesouhlas s návrhem předkladatele (viz výše).

5.2. Viz výše.

6 Návrh na opatření

Po projednání v Koordinačním výboru doporučujeme při-
jaté závěry publikovat.

Stanovisko GFŘ
Závěrem lze konstatovat, že provedenou novelou záko-
níku práce nedošlo v dané problematice ke změnám
ani v účetním pohledu ani v dopadu na ZDP.

Komentář autora:
Ačkoliv se, jak je uvedeno výše, jedná o čistě účetní pro-
blém, vzhledem k současnému znění zákona o daních
z příjmů a zákona o rezervách, má způsob účtování
a vykazování nároku na náhradu mzdy za nevyčerpanou
dovolenou i daňový dopad. Zatímco náklady související
s případnou tvorbou rezervy představují náklad nedaňo-
vý, náklady související s tvorbou dohadné položky jsou
nákladem daňovým.

Otázka, zda náklady související s náhradou mzdy za nevy-
čerpanou mají ovlivnit základ daně v období, kdy vznikají
nebo až v období, kdy jsou tyto nároky vypláceny, není
otázkou odbornou, ale politickou, k jejímuž řešení má
zákonodárce všechny potřebné prostředky. V žádném pří-
padě by ale tato otázka neměla mít vliv na správné zobra-
zení a vykazování této záležitosti v účetnictví.
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1 Ubytování v ubytovacích zařízeních 
(hotely, penziony, služby)

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
(dále jen „zákon o DPH“), a její přílohy č. 2 lze zařadit do
snížené sazby některé služby cestovního ruchu. Přes letec-
kou hromadnou pravidelnou dopravu až po velice disku-
tovanou oblast ubytování, včetně dalších jejích hojně vyu-
žívaných služeb, stravování ve formě tzv. balíčků
spojených s ubytováním včetně návázných služeb (posi-
lovny, turecké a parní lázně, sauny, posilovny nebo i lyžař-
ské vleky atd.).

Poradenská společnost KPMG prováděla v roce 2004 stu-
dii v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb v Maďar-
sku, kde se převáděly zmíněné služby z „pouhých“ 12 %
na sazbu 15 %.2 Tato studie byla provedena na zakázku
Maďarské hotelové asociace ve spolupráci s klíčovými
subjekty v tomto odvětví. Ze studie vyplynulo, že maďar-
ská vláda „přestřelila“. Tento sektor v každé ekonomice
zaujímá podstatný ekonomický význam a je i podstatným
příjmem do státní pokladny. Zaměstnává statisíce lidí, a to

v různých službách, nejen v hotelech a restauracích, ale
i v dopravě, při prodeji různých vstupenek do divadel, na
koncerty, výstavy, památky, služby v sportovních podni-
cích, na léčebné procedury a plno dalších. Dle Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR (dále jen „SOCR“) se
obchod a cestovní ruch podílí na celkové zaměstnanosti 
16 % a na HDP 17 %.3 Společnost KPMG je o trochu
skromnější a uvádí podíl 12–13 % na hrubém národním
důchodu. Jistě bude záležet, jaké služby bude toto odvět-
ví doprovázet (doprava, restaurace, kultura apod.), ale
i takto můžeme určit, že v ekonomice zaujímá zajímavý
podíl, a proto jakákoliv negativní změna má nevyhnutelný
dopad v celé národní ekonomice. Politikům jde prvotně
o příjmy do státního rozpočtu, a v našem příkladu se záko-
nodárci v Maďarsku pravděpodobně domnívali, že podni-
katelé uhradí rozdíl zvýšení sazby DPH na úkor ze svých
zisků. Bohužel si však neuvědomili, že vzali podnikatelům
jejich zdroje na nákup investic, výplatu mezd a úhradu 
s nimi souvisejících nákladů, taktéž zdroje pro nákup
zboží a služeb. Bez provedení analýz by se i Česká repub-
lika měla vyhnout politickým přestřelkám změn sjednocení
daně, a to v podobě 19, 20, 17,5 % tak, jak jsme to viděli

�

Dopady a dÛsledky sjednocené
sazby DPH ve vybran˘ch
oblastech1 – ãást II.

Ing. Pavel Beer Werdan, Ph.D., daňový poradce, č. osvědčení 2946

Tento text navazuje na pfiíspûvek z minulého e-Bulletinu (ã. 2), kter˘ analyzo-

val zásadní v˘hody, resp. nev˘hody spojené s jednotnou sazbou DPH, a to

v jediném státu Evropské unie, Dánsku.

V tomto a následujícím dílu budeme fie‰it predikci pfiípadného zavedení jed-

notné DPH, a to s pfiípadn˘mi dopady do vybran˘ch hlavních ekonomick˘ch

oblastí, ve kter˘ch se v souãasnosti uplatÀuje sníÏená sazba DPH. âlánky se

zab˘vají seznámením se s jednotliv˘mi prostfiedími z pohledu autora.

Do kaÏdé z tûchto oblastí jsou doplnûny pfiíklady sniÏování nebo zvy‰ování sazby DPH

a dÛsledek takového poãinu vlády aÈ v âeské republice, nebo v jiné zemi Evropské unie.

Následující text je rozdûlen na dvû samostatné ãásti, pfiiãemÏ první se zab˘vá oblastí ubytová-

ní a druh˘ oblastí knih, ãasopisÛ apod. Anal˘za tûchto odvûtví právû souvisí se zmûnou sazby

DPH. Jedním z hlavních cílÛ jsou specifikace zásadních problémÛ vypl˘vající z této zmûny

a pfiípadné moÏné dÛsledky.

1 Zpracováno ke konci r. 2012.
2 KPMG, A szállodaipart érintö afa-kulcs emelésének várható gazdasági hatásai Magyarországon, 2003.
3 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se směle obrací za dvaceti lety své existence [online]. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2010 [cit. 2013-02-16].

Dostupné z: www.socr.cz.
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v letech 2010–2012. I v Maďarsku bylo učiněno rozhodnutí
bez vypracování různých studií, analýz, které poskytnou
obraz o tom, jaké důsledky může daný čin v delším obdo-
bí přínést. Navíc Česká republika má výhodu. Jelikož oba
státy jsou co do velikosti a vývoje ekonomiky souměřitel-
né, tudíž si čeští politici mohou, resp. mohli, z těchto pří-
kladů vzít ponaučení. V náš prospěch hovořilo, že se navíc
jednalo o změnu sazby o „pouhá“ 3 %. V té době měly
vyšší sazbu DPH na ubytovací služby pouze Dánsko 25 %,
Slovensko 19 % a Velká Británie 17,5 %. Průměrná sazba
přistupujících zemí do EU byla 8,4 %, pět států mělo i 5 %.
Dle této studie KPMG se porovnával i další ukazatel, a to
podíl sektoru cestovního ruchu na tvorbě HDP. Ze závěru
vyplynulo, že ve státech s nižší DPH v rozmezí 5–10 % je
podíl cestovního ruchu na tvorbě DPH vyšší (Itálie,
Rakousko, Řecko, Francie, Portugalsko, Španělsko). Vyso-
ké daňové zatížení výrazněji působilo jako brzda dalšího
rozvoje sektoru ekonomiky, jehož rozvojový potenciál
vykazoval vysokou úroveň. Česká republika patří k zemím
s relativně vysokým podílem cestovního ruchu na HDP
a zatím se sníženou sazbou DPH, přičemž potenciál roz-
voje sektoru cestovního ruchu je vysoký. Očekávané zvy-
šování DPH nutně dopadne nejenom na samotné odvětví,
ale toto svým samotným podílem na národní ekonomice
ovlivní i její celkové výsledky. Studie přináší také odhady
dopadů pohybu DPH na ekonomiku jako celek. Při sníže-
ní sazby DPH ze 12 % na 5 % studie předpokládá nárůst
počtu přenocování z 19,2 mil. (2004) až na 21,8 mil.
(2010). Při zachování DPH na 12 % poté došlo k růstu
z 18,4 mil. na 19,9 mil. Pesimistická varianta, vycházející
ze zvýšení DPH na 15 %, ukázala 18,2 mil. přenocování
v roce 2004 a pouhých 19,3 mil. v roce 2010. Rozdíl mezi
optimistickou a pesimistickou variantou tak pro rok 2010
činí 2,5 milionu přenocování, tedy téměř 11 %. V roce 2010
byla sazba DPH nakonec 18 %. V souvislosti se zvýšením
sazby daně se v roce 2010 (dle Maďarského statistického
úřadu)4 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo
7,3 mil. hostů, což představovalo 19 mil. přenocování. 
Z těchto statistických údajů jasně vyplývá, že závěry studie
KPMG byly potvrzeny a díky změně sazby došlo k poklesu
v tomto odvětví. 

Celkové dopady ale může ekonomika očekávat i v jiných
odvětvích. Například snížením sazby DPH na 5 % by
Maďarsko vytvořilo až 17 tis. pracovních míst, což by pod-
statně ovlivnilo úroveň nezaměstnanosti a s ní souvisejí-
cích výdajů, výplaty podpor, sociálních dávek, nákladů na
rekvalifikaci apod. Cenou za to je o 4 % nižší kumulovaný
daňový výnos. Na druhé straně by ale maďarský státní roz-
počet na nákladech z kapitoly sociální péče ušetřil obrov-
ské sumy.

Tyto závěry byly potvrzeny i v jedné z mých výzkumných
studií5, která se zabývala dopady, jaké by způsobila změna
sazby daně z přidané hodnoty z 10 na 19 % a její dopad
na společnost, která měla v majetku významný hotel ve
Špindlerově Mlýně. Tato studie nebyla zaměřena pouze
na tento hotel, nýbrž na celý Královehradecký kraj, potaž-
mo ČR. Kromě vnitřních statistických ukazatelů studie
řešila tyto oblasti:
� vztah mezi hrubým domácím produktem (HDP)

a počtem přenocování v ČR;6

� předpokládaný vývoj ubytování v těchto typech 
tříhvězdičkových hotelů v roce 2010;

� závislost mezi zvýšením HDP a návštěvností pro násle-
dující rok.

Ze závěru vyplynulo, že případné zvýšení sazby DPH
bude mít negativní dopad na ubytování v České republice
a dále fakt, že hotely nejsou schopné zvýšení DPH z 10 na
19 % pokrýt ze své marže. Dojde tak k nutnému zdražo-
vání ubytování, které může být plošné a nárůst nemusí být
pouhých 9 %. Toto zdražení může zbrzdit investice
v oblasti cestovního ruchu a bude znevýhodňovat cenu
ubytování v komparaci se zahraničním ubytováním. Může
dojít k plošnému úbytku ubytovacích zařízení, a to nejen
jedno a dvouhvězdičkových hotelů, ale i tří a výše 
hvězdičkových.

Česká republika se od roku 2001 potýká s poklesem
zájmu o ubytování. V roce 2010 došlo k mírnému oživení
v počtu klientů, kteří využili hotelové služby, nikoliv ale co
do počtu přenocování. Dle Českého statistického úřadu7

je patrné, že kapacita lůžek a počet čtyř a pětihvězdičko-
vých hotelů se od roku 2000 neustále zvyšuje. Příkladem
je možno uvést interval u čtyřhvězdičkových hotelů počtu
lůžek mezi rokem 2000 a 2011 [23 476; 62 539]. Naopak
se snižuje počet jedno a dvouhvězdičkových hotelů a turis-
tických ubytoven. Čisté využití lůžka8 se od roku 2001 ne-
ustále snižuje, z 48,7 % až na 32,8 % v roce 2009. V roce
2010, ale i v roce 2011 se dá zaznamenat mírný nárůst na
hodnotu 35,9 %. Negativní stránkou je, že od roku 2006
neustále klesá počet přenocování české klientely, interval
mezi rokem 2006 až 2011 je [21 357 449; 18 810 249], 
tj. propad o 13,5 %. Na druhé straně počet přenocování
u zahraniční klientely za stejné období je zhruba srovnatelný
(pouze v roce 2007 byl zaznamenán výrazný propad).

V prohlášení SOCR ČR9 a Asociace hotelů a restaurací ČR
(AHR ČR)10 ke změnám DPH bylo uvedeno, že následkem
zvýšení sazby DPH na získání dalších finančních prostředků
pro důchodovou reformu se očekává jedině prohloubení
krize v cestovním ruchu, což povede k prudkému snížení

�
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4 Viz www.ksh.hu – Központi Statsztikai Hivatal.
5 BEER WERDAN, Pavel. Dopady navrhované jednotné daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb v hotelu Velveta. 2010.
6 Vztah mezi hrubým domácím produktem v ČR za období 2000–2009 byl analyzován pomocí regresní analýzy (testy – heteroskedasticita pomocí testu

korelace, Goldfeld-Quandtův test, Durbin-Watsonův test, T-test).
7 Viz www.czso.cz – Český statistický úřad.
8 Pozn. autora: Čisté využití lůžek udává čistou obsazenost stálých lůžek, která byla hostům skutečně k dispozici a výpočet vychází z průměrného počtu lůžek

k dispozici a počtu provozních dnů ubytovacího zařízení.
9 Zvýšení DPH na potraviny [online]. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 25. 2. 2011 [cit. 2013-02-16]. Dostupné z: www.socr.cz.
10 Prohlášení SOCR a AHR ČR ke změnám DPH [online]. Asociace hotelů a restaurací České republiky, 15. 3. 2011 [cit. 2013-02-16]. Dostupné z:

http://www.ahrcr.cz/cz/legislativa/prohlaseni-socr-a-ahr-cr-ke-zmenam-dph.
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počtu pracovních míst v cestovním ruchu. Celkový nárůst
nákladů domácností a firem povede k dalšímu šetření spo-
třebitelů a snížení jejich zájmu o zbytné statky, mezi nimiž
jsou také služby hotelů, restaurací, rekreace, lyžování
a další formy zábavy. Tento fakt v konečném důsledku
povede k dalšímu snižování počtu pracovních příležitostí
v cestovním ruchu, a tedy ke zvyšování nezaměstnanosti
a většímu tlaku na vyplácení dávek v nezaměstnanosti.
Také dojde k dalšímu snížení konkurenceschopnosti uby-
tovacích zařízení v porovnání s ostatními zeměmi EU.
V Evropské unii 24 z 27 států EU aplikuje pro služby uby-
tování sníženou sazbu. Zvýšení sazby povede k omezení
zájmu o zbytné statky, což přinese snižování pracovních
příležitostí ve službách a restauracích. Důkazem toho je fakt,
že jen v pohostinství v roce 2010 přišlo o práci zhruba 
10 tis. občanů. Asociace hotelů a restaurací ČR je pře-
svědčena „... že k podobným opatřením by nemuselo
dojít, pokud by se plátcem DPH staly povinně všechny
podnikající subjekty. Následně by mohla být zachována
současná struktura služeb zařazených do snížené sazby,
a do snížené sazby by měly být přeřazeny také pokrmy
v restauracích včetně nealkoholických nápojů.“11 Výklad
tohoto ustanovení je takový, že provozovatelé restaurací
např. s denní tržbou 4 tis. Kč dosáhnou limitu 1 mil. Kč
velice snadno a praxe je taková, že množství restaurací se
dosud nestaly plátci DPH. Toto tvrzení mohu potvrdit i ze
své praxe. AHR ČR tudíž navrhuje plátcovství pro všechny
podnikající subjekty a vidí v tom zajímavou rezervu
v požadovaném inkasu DPH. AHR ČR ještě před schvále-
ním zákona jednala s představiteli vlády o přesunu restau-
račních služeb do snížené sazby a také si nechávala vyho-
tovit makroekonomickou studii s porovnáním dopadů.
Různým lobbistickým skupinám (SOCR, AHR, SPLV) jde
nejenom o konkurenceschopnost těchto oblastí, ale
i zachování zaměstnanosti a trvalého ekonomického
růstu. Paradoxní na tom je, že vláda nebyla schopna zajis-
tit si žádné odborné studie o dopadech přesunu zbytku
služeb, které byly ještě v roce 2011 zdaňovány sníženou
sazbou 10 %, vyjma dopadů na veřejné rozpočty.

Svaz provozovatelů lanovek a vleků (dále též „SPLV“),
jako jediné oborové sdružení zastupující provozovatele
lanové dopravy v České republice, se také postavilo
zásadně proti návrhu na zvýšení 10 % sazby. Dle vyjádře-
ní SPLV k problematice sjednocování sazeb DPH v únoru
2011 „... hory navštěvuje v zimních obdobích a lyžuje cca
3,4 mil. lidí a jsou odrazem jak kulturního a sportovního
rozložení společnosti, tak jejich kupní síly. Poté, co bylo
zemědělství v podhorských oblastech přeměněno na
,masové dotační sečení’ většiny orné půdy, zůstávají horská
střediska v zimní sezoně nejdůležitějším zaměstnavate-
lem.“12 Pokud dojde ke zdražení bydlení, potravin, léků
a dalších komodit základní potřeby, nezbude v domácích
rozpočtech obyvatel rezerva na zbytné věci, jako jsou lyžo-
vání, zábava, rekreace apod. Snížení výdajů na volnočasové

aktivity bude znamenat další propad v návštěvnosti středi-
sek, která dle předběžných odhadů může být i minimálně
o 25 % nižší než v roce 2010. Technologie, které ve ski-
areálech jsou využívány, jsou nakupovány za stejnou cenu
jako v Rakousku, Německu či Itálii. Při nákupu závisí na
směnném kurzu, na možnosti danou investici rychle ode-
psat. Lyžařská střediska zaměstnávají v zimní sezóně cca
7,5 tisíce lidí, tudíž dojde-li ke zvýšení DPH, podnikatelé
budou nuceni snižovat náklady a dá se očekávat, že dojde
k propouštění zaměstnanců. Následkem může docházet
k omezení některých nevýdělečných činností, jako jsou
úprava běžeckých stop, omezení provozu malých přenos-
ných lyžařských vleků sloužících zejména pro děti a začá-
tečníky apod. Za posledních pět let došlo k velkému odli-
vu českých lyžařů do alpských zemí. Alpské země jako
Rakousko, Francie a Itálie mají před Českou republikou
třicetiletý náskok v budování turistického ruchu, a snad-
něji tak vyhoví poptávce občanů ČR. Ti, pokud jim to
finanční možnosti dovolí, využívají možnosti lyžování
v zahraničí, a důsledkem je neustálé srovnávání českých
lyžařských středisek se západoevropskými. Jedním z mála
nástrojů v konkurenčním boji je pro česká střediska cena
skipasů, která se drží na nižší úrovni než v alpských
zemích a v posledních pěti letech stagnuje. Provozovatelé
zachovávají v posledních letech cenu skipasů na stejné
úrovni, a to na úkor nižších zisků (veškeré navyšování cen
vstupů berou podnikatelé na sebe). To však brzdí investi-
ce do horských technologií, které jsou jedinou cestou, jak
zastavit odliv návštěvníků z českých hor. Z výše uvedené-
ho vyplývá jediná možnost, a to že není možné promít-
nout zvýšení DPH do cen jízdného.

V minulém příspěvku bylo zmíněno, že Německo snížilo
od 1. 1. 2010 sazbu na ubytování ze základní sazby 19 %
na sníženou 7 %. Na kongresu v lednu 2011 ÖHV (Öster-
reichische Hoteliervereinigung) in Mayrhofen im Ziller-
tal13 byly prezentovány a následně publikovány v Touris-
mus Wirtschaft Austria & International závěry, jaký dopad
a jaké výsledky se u těchto kroků očekávají, a následně
jaký dopad mohou mít do investic a výše procenta zaměst-
nanosti. Byly poměřovány hodnoty Mnichově, Frankfurtu,
Berlíně a Hamburku s hodnotami v Salcburku a ve Vídni.
Bylo zjištěno, že průměrné hotelové ceny (průměrná
denní sazba) se v německých městech zvýšily mezi 6 až 17 %
v Mnichově a Frakfurtu, zatímco hrubé ceny (ceny, které
jsou pro koncové spotřebitelé) s výjimkou bavorské
metropole (zvýšení o 5,5 %), poklesly o 4 %. V Rakousku
k žádnému snížení DPH nedošlo. V Salcburku hrubé ceny
zůstaly prakticky beze změny, ve Vídni ve skutečnosti kles-
ly o téměř 5 %. Tržby na pokoj se srovnávaly ve všech šesti
městech i přes pokles hrubé ceny. V Mnichově pokojové
tržby vzrostly o více než 30 % a ve Frankfurtu o více než
20 %. ÖHV dále srovnávala ekonomický rozvoj obou
zemí. Do konce roku 2009 se dá říci, že se tu vyskytovala
podobnost obou zemí ve srovnání se zahraničními hosty
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11 Změna DPH – další krok k likvidaci cestovního ruchu v České republice, tisková zpráva [online]. Asociace hotelů a restaurací České republiky, 21. 2. 2011
[cit. 2013-02-16]. Dostupné z: http://www.ahrcr.cz/cz/tiskove-zpravy/zmena-dph-dalsi-krok-k-likvidaci-cestovniho-ruchu-v-ceske-republice.

12 Vyjádření SPLV k problematice sjednocování sazeb daně z přidané hodnoty. Svaz provozovatelů lanovek a vleků ČR [online], 20. 2. 2011 [cit. 2013-02-16].
Dostupné z: http://www.socr.cz/assets/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tz-splv---dph-200211.pdf.

13 MWSt.-Senkung für Hotellerie wirkt. Deutschland zieht Bilanz, Tourismus Wirtschaft Austria & International, 21. 1. 2011.
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(vyjma časového zpoždění v Rakousku – v Německu počal
vzestup již od října). Od nabytí platnosti zákona se se sní-
žením DPH zaznamenal výrazně vyšší nárůst počtu pře-
nocování až o 10 %. Bavorský premiér Horst Seehofer
uvedl v lednu 2011 při zahájení výstavy hotelů, restaurací
a stravování v Norimberku tyto hodnoty a uveřejnil, že sní-
žení DPH pro hoteliérství v Bavorsku mělo za následek
100 mil. EUR dodatečných investic a 5.500 nových pra-
covních míst.

2 Vydavatelství, tisk knih, časopisů 
a novin

Snížená sazba DPH 14 % pro rok 2012 (10 % v roce
2010–2011) platila také pro potraviny, nápoje, léky, dět-
ské pleny a sedačky, knihy, noviny a časopisy, krmiva pro
zvířata, palivové dřevo apod. Kromě různých studií o vlivu
zvýšení DPH na různé typy domácností konkrétní přípa-
dové studie na jednotlivé komodity nejsou. Tyto studie se
zabývají domácnostmi, segmenty, a to v průměrných hod-
notách, tudíž mohou nastat individuální situace jednotliv-
ců, kteří zvýšení sazby DPH pocítí ve svých výdajích dra-
matičtěji, a to převážně u zvýšení cen potravin, léků, tepla
a vody. Žádná ze studií, ani tento příspěvek se nemůže
zabývat individuálními sociálními případy, ale zabývá se
kategoriemi v souhrnných a průměrných hodnotách bez
členění dle individuálních sociálních aspektů. Dle navrho-
vaných zákonů pro sjednocování sazby se ale žádná výjim-
ka ve vztahu k vydávání knih, časopisů nebo novin zatím
neuvažovala, přičemž jak je známo, schvalování novely
zákona o DPH v roce 2011 předcházely různé petiční akce
na zachování snížené sazby. Co se týče knih, dle výzkumu
čtenářské gramotnosti a schopnosti využít nabyté vědo-
mosti v praxi, Česká republika patří ve srovnání se země-
mi OECD mezi podprůměrné.14

Průměr sazeb DPH u knih v západních státech EU byl
v roce 2010 mezi 5–6 %. Ve 24 zemích z 27 států EU není
sazba na knihy vyšší než 10 %, a vyšší sazba se naopak
uplatňuje pouze v Dánsku a Bulharsku. Nulová sazba je
použita ve Velké Británii, Norsku, Chorvatsku nebo Irsku.
V pobaltských státech, Maďarsku a Řecku se na knihy
uplatňuje nižší DPH než na potraviny. Zde je opět patrné,
že bychom se vedle Dánska postavili na nejvyšší příčku ve
zdaňování kultury a vědomostí.15

Podobně jako u zvyšování daní v případě ubytování, uby-
tování s různou formou penze, jsou i knihy zbytným
(luxusním) zbožím. Je více než pravděpodobné, že při
nedostatku zdrojů, budou domácnosti šetřit i na této
komoditě. Ústav pro českou literaturu AV ČR a Národní
knihovna České republiky prováděla výzkum čtenářských
zvyklostí českých čtenářů v roce 2007 a 2010.16 Bylo

například zjištěno, že počet nakoupených knih čtenářem
ČR starším více než 15 let byl při sazbě DPH 5 % 6,6 knih
za rok, v roce 2010 při sazbě 10 % již 5,1 knih. Jestliže od
roku 1996 počet vydaných titulů rostl cca o 4 % ročně,
v letech 2008–2009 nastal obrat a počet vydaných titulů
klesá. Nejedná se pouze o beletrii, ale i o dětskou literatu-
ru, odborné publikace, školní učebnice a další. Na rozdíl
od hotelů, kde je patrné, že zvýšení DPH povede ke zdra-
žování levnějšího ubytování v hotelech, v oblasti knih by to
byla spekulace. Bude záležet na nakladateli nebo distribu-
ci (prodejce), kdo unese zátěž ze zvýšení DPH, případně
se zátěž přenese na kupujícího.

Švédský parlament v prosinci 2001 rozhodl s účinností od
1. 1. 2002, že sníží u knih a souvisejících výrobků sazbu
DPH z 25 % na 6 %. Problém byl v nízkém prodeji knih,
lidé nakupovali knihy na internetu ze zemí, kde bylo DPH
podstatně nižší. Nejvíce zasaženy byly knihkupectví
v odlehlých oblastech a stát musel vynakládat dotace
(např. 10 mil. švédských korun do těchto oblastí za rok 2002).
Snížení DPH mělo snížit cenu knih, zvýšit prodej, podpo-
řit čtenáře a zvýšit různorodost vydávaných knih. Také sní-
žením DPH vznikl prostor pro výrobu dražší a lepší knihy.
Rok následující po převedení komodit do snížené sazby se
zvýšil prodej knih o 16 %. Již v roce 2004 bylo patrné, že
se zvýšil i počet malých nakladatelství, a tím došlo i k roz-
šíření nabídky obecné literatury. Počet publikovaných dět-
ských knih se zvýšil z 1 206 v roce 2002 na 1 326 v roce 2003
a počet nových autorů se ve stejném období zvýšil ze 117
na 128. Dle Asociace knihkupců a Asociace švédských
vydavatelů bylo důležité, aby se politicky jednalo o pod-
mínkách knižního průmyslu a snažilo se zjistit účinky
a dopady snížení DPH na trhu, i když ekonomické teorie
nejsou vždy jednoznačné. Někdy existují případy, že kniž-
ní obchod těží ze slabší všeobecné ekonomické situace,
protože spotřebitelé mají tendenci přejít od dražších slu-
žeb a zboží např. ke knihám. Ale jisté je, že hluboká rece-
se bude mít vliv i na knihy, ale s určitým časovým zpoždě-
ním, zase silná ekonomika bude mít pozitivní vliv na jejich
prodej. Byly také obavy ze strany Ministerstva kultury, že
snížení sazby nepovede ke snižování konečných cen knih.
Ale tato obava byla neopodstatněná, jelikož snižováním
cen docházelo ke zvyšování obratu prodeje a tím zvyšování
hrubého zisku prodejcům.17

3 Závěr

V období ekonomického zpomalení dochází ke zvyšování
diferenciace koupěschopnosti obyvatel a domácností.
Nůžky mezi bohatými a chudými se rozevírají a zdá se, že
chudí se stanou ještě chudšími. Nízkopříjmové domác-
nosti utratí v poměru ke svým příjmům více za potraviny
a energie než vysokopříjmové skupiny. Sociálně slabší 

�
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14 PALEČKOVÁ, Jana, TOMÁŠEK, Vladislav a BASL, Josef. Zjištění výzkumu PISA 2009. Umíme ještě číst? Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010.
ISBN 978-80-211-0608-6.

15 Sazba je platná k 1. 1. 2011. Dopad zvýšení DPH na knihy [online]. Revue Politika, 26. 2. 2011 [cit. 2013-02-16]. 
Dostupné z: http://www.revuepolitika.cz/clanky/1434/dopad-zvyseni-dph-na-knihy.

16 TRÁVNÍČEK, Jiří. Čteme? Brno: Host, 2007. ISBN 978-80-7294-270-1. TRÁVNÍČEK, Jiří. Česká čtenářská krajina ze statistického pohledu. Brno: Host,
2011. č. 1, s. 46–50.

17 The Swedish Booksellers Association and The Swedish Publishers’ Association, Kulturmoms pĺ böcker. En utvärdering av de tre fösta ĺren. ISBN 
91-970326-7-0.
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skupiny se budou muset ještě více omezovat např. ve spo-
třebě potravin nebo luxusních statků (kultura, dovolená
apod.). V ubytovacích službách, resp. v cestovním ruchu
může Česká republika přijít o částečný podíl na příjmech
a nevyhne se ani dopadům na zaměstnanost. V nepro-
spěch hovoří také fakt, že většina států EU má ubytovací
služby zahrnuty do snížené sazby, dokonce některé státy
mají v této sazbě i služby restauračního charakteru.
Z těchto analýz a příkladů se domnívám, dokud nebude
v okolních státech EU alespoň přibližně stejná výše sazby
DPH, bude to mít pro ČR vždy negativní vliv nejen na
nezaměstnanost, ale i na sociální systém. Výběr DPH do
státního rozpočtu by se měl chovat neutrálně (menší inka-
so za cenu zvýšení sazby DPH), což nemohu tvrdit o sociál-
ní podpoře.

V oblasti vydavatelství a tisku knih, časopisů a novin je
situace obdobná. V drtivé většině států EU je snížená či
nulová sazba, v některých státech je dokonce sazba nižší
než u potravin. Knihy, časopisy patří mezi luxusní zboží
tak jako cestovní ruch, na který bude při nedostatku
domácích zdrojů dopadat negativní vliv. Z různých výše
zmíněných analýz lze vydedukovat, že ve fungující ekono-
mice podobně jako u cestovního ruchu je zvýšení sazby
krokem zpět, a to i v souvislosti se sazbami v okolních stá-
tech EU, jak jsem již uvedl v předešlém odstavci. Vliv této
změny bude navíc umocněn v dobách recese. Zvýšení
DPH se může projevit sníženou poptávkou po těchto stat-
cích, navíc s určitým časovým zpožděním. Na druhé stra-
ně v případě expanze může silná ekonomika poptávku po
těchto statcích i zvýšit a ovlivnit jejich prodej pozitivně.

Dopady a dÛsledky sjednocené sazby DPH ve vybran˘ch oblastech – ãást II.

DAŇOVÉ ZÁKONY A ÚČETNICTVÍ PODLE STAVU K 31. 12. 2012 S PARALELNÍM
VYZNAČENÍM ZMĚN OD 1. 1. 2013
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství,
zákona o územních finančních orgánech, zákona o účetnictví a zákona o auditorech. Dále v ní
naleznete související vyhlášky, české účetní standardy a vybrané pokyny a informace
Ministerstva financí ČR.
Publikace je vhodná jako pomůcka ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce. Názorné
vyznačení změn u všech zákonů umožňuje přehledné porovnání provedených změn v čase, lze
ji také využít jako podklad pro vypracování daňového přiznání k dani z příjmů.

Cena publikace je 435 Kč vč. DPH + poštovné.

Publikaci je možné objednat na www.kdpcr.cz, email publikace@kdpcr.cz, Komora daňových poradců ČR, Kozí 4,
P. O. Box 121, 657 21 Brno.

Publikaci si můžete také objednat prostřednictvím dlouhodobé objednávky. V tom případě Vám bude obratem zaslána vždy
po každém jejím vydání. Pro rok 2013 garantujeme cenu 415 Kč vč. DPH. Poštovné je pro dlouhodobé objednatele zdarma.

Inzerce
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Vnitřními jazyky Evropské unie jsou angličtina a francouz-
ština, s výjimkou Evropského soudního dvora v Lucem-
burku, kde je to pouze francouzština. Od počátku evrop-
ské integrace (1951) až po první rozšíření (1973) byla
jediným úředním jazykem ES francouzština. Francie si pri-
mát svého národního jazyka přísně střežila a při jednání
o rozšíření ES o Velkou Británii, si dala podmínku, že Velká
Británie nebude vyžadovat používání angličtiny jako další-
ho úředního jazyka. Britové po svém vstupu slib dodrželi
a při jednání uvnitř institucí používali jejich zástupci fran-
couzštinu. Menší státy ale zareagovaly odlišně. Irsko
a Dánsko raději používaly angličtinu než francouzštinu.
Jazykový problém vyhrotila Itálie, jejíž delegát dostal
pokyn používat při jednání italštinu. Patrně by se zřejmě
všechny tehdejší státy spokojily se zavedením dvou úřed-
ních jazyků (francouzštiny a angličtiny), jednání o jazyko-
vém režimu nakonec vyústila v rovnocenné a paralelní
používání jazyků všech členských států. Podle čl. 21 al. 3
smlouvy o ES má každý oprávnění na svůj vnější jazyk,

který je uveden v čl. 314 smlouvy o ES. Po rozšíření dne 
1. 5. 2004, přidání irštiny v roce 2005 a rozšíření dne
1. 1. 2007 je těchto jazyků 23.

Nyní se dostáváme k problému z poslední doby. Plátce naku-
poval zboží, které bylo v předchozích stupních patrně zasa-
ženo daňovým podvodem. Správce daně se snažil nejprve
prokázat, že se jednalo o fiktivní dodávky. Snaha správce
daně ale nebyla úspěšná, protože plátce doložil nákladový-
mi listy, dodacími listy, záznamem z tachografu a v poslední
řadě i platbou mýtného, že se dodávky fyzicky uskutečnily.
Správce daně tedy změnil taktiku a snaží se plátci prokázat, že
o podvodech věděl nebo mohl vědět, což by vylučovalo jeho
nárok na odpočet, viz např. rozsudek SDEU ve spojených
věcech C-354/03, C-355/03 a C-484/03 ve věci Optigen,
Fulcrum Electronics Ltd a Bond House Systems Ltd ze dne
12. 1. 2006, Sbírka rozhodnutí s. I-00483. Vylučující pod-
mínkou nároku na odpočet je, že osoba uplatňující nárok
na odpočet o daňovém podvodu věděla nebo mohla vědět.
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1 Viz http://curia.europa.eu.
2 Např. bod 17 rozsudku SDEU C-532/11 Leichenich ze dne 15. 11. 2012, dosud nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí; bod 21 rozsudku C237/09 De Fruytier

ze dne 3. 6. 2010, Sb. rozh. 2010 s. I-04985; bod 15 C-349/96 CPP ze dne 25. 2. 1999, Recueil s. I-973; bod 15 C-434/05 Horizon College ze dne 
14. 6. 2007, Sb. rozh. 2007 s. I-04793; bod 33 C-242/08 Swiss Re Germany Holding ze dne 22. 10. 2009, Sb. rozh. s. I-10099; bod 34 C-497/01 Zita
Modes ze dne 27. 11. 2003, Recueil, s. I-14393; bod 63 C-25/03 HE ze dne 21. 4. 2005, Sb. rozh. s. I-3123.

3 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2009, čj. 9 Afs 93/2008-43.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2009, čj. 9 Afs 95/2008-47.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 4. 2009, čj. 9 Afs 109/2008-43.

4 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 1748/09.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 1747/09.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. I. ÚS 1746/09.

Jazykové problémy v daÀovém
fiízení

Ing. Jan Rambousek, LL.M., daňový poradce, č. osvědčení 693

Není to tak dávno, co jsem se s nûkter˘mi kolegy pfiel o tom, jak je to s práv-

ní závazností pfiedpisÛ Evropské Unie a rozsudkÛ Soudního dvora Evropské

Unie (dále jen „SDEU“). Zastával jsem pozdûji potvrzen˘ názor, Ïe i rozsudek

SDEU, kter˘ není v ãeském jazyce, je pro v˘klad tuzemského práva závazn˘.

UÏ jenom z toho dÛvodu, Ïe od pfiistoupení âeské republiky jsou v‰echny

rozsudky SDEU na jeho stránkách1 zvefiejÀovány v ãeském jazyce. SDEU se

velice ãasto odkazuje na pfiedchozí judikaturu. Opaãn˘ názor by znamenal, Ïe

takov˘ rozsudek platí pro tuzemsk˘ v˘klad, aÏ kdyÏ je na nûj v jiném judikátu odkázáno?

A pouze v ãásti, na kterou je odkázáno? Je zfiejmé, Ïe takov˘ v˘klad nemÛÏe obstát. S odstu-

pem ãasu je jiÏ potvrzené, Ïe i rozsudky SDEU nepfieloÏené do ãeského jazyka platí. Ukázkou

je v˘klad pojmu „nájem“ pro úãely DPH. Jak jiÏ mnohokrát zopakoval SDEU, pojmy2 pro

oblast DPH jsou autonomními pojmy bez ohledu na to, jak˘ v˘znam jim pfiiznávají vnitro-

státní pfiedpisy. Proto musíme pfii definici pojmu „nájem“ vycházet z rozsudku SDEU C-275/01

Sinclair Collis ze dne 12. 6. 2003, Recueil, I- I5965. Tento v˘klad je potvrzen judikaturou Nej-

vy‰‰ího správního soudu âR3 i usneseními Ústavního soudu4.
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Rozsudky SDEU5 však tuto podmínku zpřísnila a uvádí, že
odpočet vylučuje, pokud dotyčná osoba povinná k dani
o daňovém podvodu věděla nebo musela vědět.

Správce daně se snaží prokázat pomocí různých údajů, že
plátce mohl o těchto podvodech vědět, ale není schopen
prokázat, že o nich věděl nebo musel vědět. Správce daně
se proto snaží popřít posledně jmenované rozsudky.

Proto v návrhu zprávy uvádí: „Správce daně dohledal
dotčené rozsudky a provedl za použití softwarového pře-
kladače na http://translate.google.cz překlad z maďar-
ského originálu. První odstavec výroku v originále
(maďarštině) zní: ,A közös hozzáadottértékadó-rendszer-
ről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irá-
nyelv 167. cikkét, 168. cikkének a) pontját, 178. cikkének
a) pontját, 220. cikkének 1. Pontját és 226. cikkét úgy kell
értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti gya-
korlat, amely szerint az adóhatóság megtagadja az adó-
alany által fizetendő hozzáadottérték-adó összegéből
a számára teljesített szolgáltatások után előzetesen fels-
zámított adó összegének levonását amiatt, hogy az
e szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója vagy
annak valamely alvállalkozója szabálytalanságot követett
el, anélkül hogy ezen adóhatóság objektív körülmények
alapján bizonyítaná azt, hogy az érintett adóalany tudta,
vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának mega-
lapozására felhozott ügylettel az említett számlakibocsátó
vagya szolgáltatói láncban korábban közreműködő gaz-
dasági szereplő által elkövetett adócsalásban vesz részt.’“

Dle překladače poskytovaného na http://translate.google.cz
získáme překladem do češtiny následující text: „Společný
systém daně z přidané hodnoty na, 2006. 28. 11. směrni-
ce Rady 2006/112/ES ze dne 167. Články, 168 Článek),
178 Článek), 220 Článek 1, a 226 musí být vykládán
v tom smyslu vnitrostátní praxi daňových orgánů popřel
poplatníka platba daně z přidané hodnoty z částky za
služby vykonané po odečtení daně na vstupu částky
vzhledem ke skutečnosti, že tyto služby faktura emitent
nebo jeho subdodavatelů nesrovnalosti viny, pokud, že
daňové orgány na základě objektivních faktorů dokazují,
že osoba povinná k dani věděla nebo měla vědět, že
nárok na odpočet doložení údajné transakci řekl účet
emitent nebo řetězec služeb podílející se dříve provozova-
teli spáchané proti daňovým podvodům zapojeny.“

Obdobně při překladu téhož textu do angličtiny získáme
následující text: „The common system of value added tax
on, 2006. November 28 Council Directive 2006/112/EC
of the 167th Articles, 168 Article a), 178 Article a), 220
Article 1, and 226 of must be interpreted as precluding
a national practice of the tax authorities denied the tax-
payer’s payment of value added tax from the amount

of the for services performed after the input tax deduction
of the amount due to the fact that these services invoice
issuer or any of its subcontractors irregularity guilty,
unless that tax authorities to objective factors demon-
strating that the taxable person knew or should have
known, that the right to deduct substantiate alleged
transaction of the said account issuer or the service chain
previously involved by operators committed tax fraud
involved.“

Stejně jako překlad do českého jazyka, tak překlad
z maďarského originálu do anglického jazyka dotčenou
frázi překládá jako „věděla nebo měla vědět“, nikoli muse-
la vědět („knew or should have known“ znamená v pře-
kladu „věděla nebo měla vědět“). Na základě uvedeného
má správce daně za to, že rozsudek soudního dvora ve
věci Mahagében Kft. (C-80/11) a Péter Dávid (C-142/11)
nebyl v této části přeložen do českého jazyka přesně,
a tudíž jeho prostřednictvím nedošlo k „přitvrzení“ pravi-
del pro dokazování ze strany správce daně. K obdobné
chybě při překladu došlo i v případě druhého odkazova-
ného rozsudku ve věci Gábor Tóth (C-324/11), kde je
opět při překladu z maďarštiny v bodě 4 rozhodnutí SDEU
uvedeno „měl vědět“, nikoli „musel vědět“.

Závěr správce daně je paradoxní hned z několika důvodů.

Jednak je evidentní, že soudci SDEU se kvůli tomuto roz-
sudku nenaučili maďarsky. Jak je uvedeno v úvodu tohoto
článku, soudci jednali a rozsudek psali ve francouzštině
přesto, že je uvedeno, že jazykem řízení byla maďarština.
Vycházet proto z maďarské verze jako z jediné správné
není tedy vhodné.

Rozsudky SDEU jsou z francouzštiny překládány do něko-
lika hlavních (pivotních) jazyků a z nich jsou rozsudky pře-
kládány do zbylých jazyků. Všechny jazykové verze si jsou
rovnocenné. Pokud tedy oficiální překlad na stránkách
SDEU uvádí pojem „musela vědět“, je přinejmenším zpo-
chybnitelné, pokud se správce daně s tímto překladem
bez jakéhokoli odůvodnění nevypořádal a pomocí strojo-
vého překladače označil tento oficiální překlad za
nesprávný.

Popsaný příklad nám ukazuje, že jazykové problémy
neskončily v okamžiku, kdy je již veškerá judikatura SDEU
přeložena do českého jazyka. Je velice problematické, ne-li
nemožné překládat právní texty, protože jednotlivé nuan-
ce, lze velice těžko podchytit a přeložit. Do doby, než
bude pro celou Evropskou Unii jeden úřední jazyk, pokud
se tedy jako celek nerozpadne, budeme se stále potýkat
s překlady právních předpisů a judikatury. V obdobných
případech, jako je tento, je nutno postup správce daně
napadnout a použít argumenty v článku uvedené.

Jazykové problémy v daÀovém fiízení

5 Rozsudek SDEU ze dne 21. 6. 2012, ve věci C-80/11 a C-142/11 Mahagében kft a Péter Dávid, uveřejněn v Úředním věstníku C 179; rozsudek SDEU 
ze dne 6. 9. 2012 ve věci C-324/11 Gábor Tóth, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku.
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1 Vymezení daňového rezidentství

Stejně jako v mnoha dalších daňových oblastech je při zjiš-
ťování daňového rezidentství nutné vycházet nejen z legis-
lativy České republiky, ale také z mezinárodních pravidel.
Těmi jsou pro tyto účely smlouvy o zamezení dvojího zda-
nění, konkrétně jejich článek definující daňového reziden-
ta (ve vzorové smlouvě OECD článek 4, ve smlouvách uza-
víraných Českou republikou obvykle článek 4 nebo 5).

K tomu, abychom vůbec věděli, kterou smlouvu o zame-
zení dvojího zdanění použít, však musíme nejprve posou-
dit splnění podmínek pro daňové rezidenství podle čes-
kých předpisů, tedy zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Smlouva se
pak použije, bude-li dotyčná osoba považována za české-
ho daňového rezidenta a zároveň bude daňovým reziden-
tem jiného státu podle tamějších předpisů. Pomocí 
tzv. kolizních pravidel, obsažených v odstavci 2 příslušné-
ho článku smlouvy o zamezení dvojího zdanění, rozhod-
neme celkové daňové rezidentství dané osoby.

Na druhou stranu, pokud podmínky pro daňové rezidentství
podle zákona o daních z příjmů splněny nebudou, nemusíme
smlouvu o zamezení dvojího zdanění vůbec použít.

1.1 Daňové rezidentství podle zákona
o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů v aktuálním znění pojem „daňo-
vý rezident“ přímo nepoužívá, pouze v § 2 rozděluje

daňové poplatníky do dvou skupin s různým rozsahem
příjmů podléhajících zdanění v České republice.

Daňovou povinnost, vztahující se na příjmy plynoucí ze
zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí
ze zdrojů v zahraničí, mají ti poplatníci, kteří:
a) mají na území České republiky bydliště nebo
b) se zde obvykle zdržují.
Tito poplatníci jsou ve smyslu obecné daňové terminolo-
gie daňovými rezidenty.

Byť je vymezení napsáno velmi jednoduše, jeho podrobné
vysvětlení je komplikovanější. Zákon totiž dále uvádí, co
se rozumí pojmem bydliště: jde o místo, kde má poplatník
stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl
trvale se v tomto bytě zdržovat. Vystává tak potřeba defi-
novat tyto další pojmy. K tomu je využit pokyn GFŘ D-6,
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustano-
vení zákona o daních z příjmů, který upřesňuje následující:
� stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdy-

koliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní nebo
pronajatý; poplatník přitom může tento byt prona-
jmout jiné osobě takovou formou, která umožňuje
podle potřeby poplatníka obnovení jeho užívání
poplatníkem bez prodlevy,

� úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se
posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního
a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s man-
želkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaz-
nosti na jeho ekonomické aktivity (podnikání, zaměst-
nání apod.).
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Zji‰Èování daÀového
rezidentství fyzick˘ch osob

Urãování daÀového rezidentství a jeho
dopady do danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob

Ing. Lucie Rytířová, Ministerstvo financí ČR – daně z příjmů fyzických osob

Pravidla pro zji‰Èování daÀového rezidentství fyzick˘ch osob jsou jedním

z nemnoha ustanovení v daÀové oblasti, která se témûfi nemûní. To v‰ak

neznamená, Ïe jsou v‰em dobfie známa a Ïe nemûnné jsou také praktické

dopady daÀového rezidenství, napfiíklad moÏnost uplatnit nûkteré slevy na

dani nebo nezdanitelné ãásti základu danû. Zopakování základních principÛ

obsaÏen˘ch v ãesk˘ch i mezinárodních právních pfiedpisech pfiedkládané

tímto ãlánkem by mûlo upozornit na nesprávnost zjednodu‰ování, objevují-

cího se bohuÏel i mezi daÀov˘mi poradci, dle nûhoÏ se „daÀov˘ nerezident“ rovná „cizinci“,

a naopak.
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Podrobně vysvětleno je také kritérium obvyklého zdržo-
vání, a to jako pobyt na území České republiky alespoň
183 dnů v příslušném kalendářním roce, souvisle nebo
v několika obdobích. Započítává se přitom každý započa-
tý den pobytu. Například příjezd do České republiky
v neděli ve 23:30 a odjezd v pondělí po půlnoci znamená
tři dny strávené na území České republiky.

Z výše uvedeného je zřejmé, že trvalé bydliště ani občan-
ství poplatníka nejsou podle rozhodnými kritérii pro
vymezení daňového rezidentství, přestože většina „běž-
ných“ zaměstnanců české firmy, občanů České republiky
s trvalým pobytem na území České republiky, splní také
podmínku bydliště i podmínku obvyklého zdržování. Bez-
myšlenkovité zjednodušení „Čech = daňový rezident“,
a naopak „cizinec = daňový nerezident“ by mohlo v mno-
ha případech vést k chybným závěrům.

Pro posouzení osoby jako českého daňového rezidenta
stačí splnění alespoň jedné ze zákonem stanovených pod-
mínek. I kdyby se poplatník v České republice v daném
kalendářním roce vůbec nezdržoval, ale měl by zde po
celou dobu bydliště (např. zařízený byt, kam se hodlá vrá-
tit), bude podle zákona o daních z příjmů daňovým rezi-
dentem České republiky. Stejně tak bude rezidentem
poplatník, který zde vůbec nemá žádné zázemí, avšak
stráví zde více než 183 dnů (např. dojíždí do práce na čes-
kém území a bydlí za hranicemi), byť jen o jediný den.

Určíme-li podle zákona o daních z příjmů, že jde o české-
ho daňového rezidenta, musíme si ještě ověřit, zda záro-
veň není daňovým rezidentem podle předpisů jiného
státu. Pokud ano, pro konečné vymezení daňového rezi-
dentství budeme potřebovat příslušnou smlouvu o zame-
zení dvojího zdanění (viz dále). 

Jiné osoby než daňoví rezidenti (resp. poplatníci uvedení
v § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů) mají podle záko-
na daňovou povinnost vztahující se pouze na příjmy ply-
noucí ze zdrojů na území České republiky; tyto příjmy jsou
vyjmenovány v § 22 zákona o daních z příjmů. Zákon též
výslovně zařazuje do této kategorie dále osoby, o nichž to
stanoví mezinárodní smlouvy. I pokud by tato skutečnost
uvedena nebyla, příslušná ustanovení mezinárodních
smluv by stejně měla přednost před vnitrostátní úpravou.
Naopak podstatné je výslovné omezení daňové povinnos-
ti osob, které se na území České republiky zdržují pouze
za účelem studia nebo léčení, a to i když se na území
České republiky obvykle zdržují.

1.2 Daňové rezidentství podle DTT

Pokud poplatník splňuje podmínky pro daňové rezident-
ství stanovené českým zákonem o daních z příjmů, a záro-
veň je považován za daňového rezidenta jiného státu,
použijí se pro určení daňového rezidentství pravidla vyme-
zená příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Neexistuje-li mezi Českou republikou a druhým státem
taková smlouva, může docházet ke dvojímu zdanění

některých příjmů poplatníka. Česká republika totiž bude
vyžadovat daňovou povinnost vztahující se k jeho veške-
rým příjmům, přičemž tytéž příjmy již mohou být zdaněny
v jiném státě. Zákon o daních z příjmů umožňuje v ome-
zené míře zohlednění zahraničního zdanění, např. zápo-
čtem daně zaplacené v zahraničí (viz § 6 odst. 14 zákona
o daních z příjmů), ve srovnání s uplatněním některé
z metod vyloučení dvojího zdanění podle smlouvy je však
tento postup méně výhodný.

Existuje-li platná a účinná smlouva o zamezení dvojího
zdanění, postupujeme podle článku Rezident (obvykle
článek 4), respektive jeho odstavce 2. Kritéria zde uvede-
ná se přitom posuzují postupně, tzn. jakmile je na základě
jednoho z nich rozhodnuto, již se neposuzují další.

Prvním kritériem je stálý byt. Má-li jej v obou státech,
posuzuje se dále středisko životních zájmů, tedy stát,
k němuž má dotyčný bližší osobní a ekonomické vazby
(např. rodina, přátelé, výdělečná činnost, volnočasové
aktivity aj.). Jestliže ani to nestačí, použije se místo, kde se
daná osoba obvykle zdržuje, a dále státní občanství.
V krajním případě se daňové rezidentství určí dohodou
obou států; tento postup je však obvykle velmi zdlouhavý.

2 Změna daňového rezidentství 
v průběhu zdaňovacího období

Daňové rezidentství není neměnnou veličinou a stejně
jako se mění poplatníkova situace, může se následně změ-
nit i jeho daňové rezidentství. Ke změnám přitom nemusí
docházet na přelomu roku; daňové rezidentství poplatní-
ka za první část zdaňovacího období pak může být odliš-
né od zbytku roku.

Zákon o daních z příjmů o změně daňového rezidentství
přímo nehovoří, na druhou stranu jej však nevylučuje. Pot-
řebný výklad je uveden v pokynu GFŘ D-6. Podle něj se
statut poplatníka posuzuje v různých částech zdaňovacího
období samostatně, dojde-li během něj ke změně rozsahu
jeho daňové povinnosti v důsledku změny bydliště. Typic-
kým příkladem je přistěhování do České republiky nebo
odstěhování do zahraničí. Jakmile je však splněna druhá
podmínka pro daňové rezidentství podle zákona o daních
z příjmů, tedy obvyklé zdržování, stává se poplatník daňo-
vým rezidentem České republiky po celý rok, bez ohledu
na to, zda (a po jakou dobu) zde měl bydliště.

K rozdělení daňového rezidentství může dojít také na zákla-
dě smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Výše zmíněná krité-
ria rozhodující mezi dvěma státy totiž mohu být splněna
v různých státech v různou dobu. Stálý byt může mít poplat-
ník první část roku v jednom státě, pak se přestěhovat a po
zbytek roku jej mít ve druhém státě. V České republice potom
bude zdaňovat své celosvětové příjmy za část roku, kdy je
zde daňovým rezidentem, a příjmy ze zdrojů na území České
republiky za druhou část roku; ve druhém státě naopak.

Ani při postupu podle pokynu GFŘ D-6, ani podle mezi-
národních smluv, není nijak omezeno minimální období,
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na které lze daňové rezidentství rozdělovat. Teoreticky by
tak mohl být poplatník daňovým rezidentem České repub-
liky 364 dnů a na poslední den se kvůli přestěhování stát
daňovým rezidentem v zahraničí. Určení daňového rezi-
dentství lze proto naprosto spolehlivě provést jen za již
ukončené období, nikoliv do budoucnosti. Ačkoliv má
například dotyčný po několik let bydliště v České republi-
ce, může jej před koncem zdaňovacího období ještě změ-
nit, případně splnit podmínky pro daňové rezidentství
podle místní legislativy jiného státu. Formulář potvrzení
o daňovém domicilu vystavovaný finanční správou a též
praktický přístup finanční správy na toto reagují potvrzo-
váním daňového rezidentství buď k určitému okamžiku,
nebo za určité období zpětně.

3 Praktické dopady

Hlavním důvodem určování daňového rezidentství
poplatníka je určení rozsahu daňové povinnosti vůči
České republice: u daňových rezidentů se týká jejich
celosvětových příjmů, u daňových nerezidentů pouze
příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky
(uvedených v § 22 zákona o daních z příjmů).

Další důvody přidávají některá ustanovení zákona
o daních z příjmů. Během posledních let je omezován pří-
stup daňových nerezidentů k nezdanitelným částem základu
daně, slevám na dani a daňovému zvýhodnění.

Od roku 2008 mohou odečet úroků z úvěru na bytové
potřeby uplatnit pouze daňoví rezidenti České republiky,
případně daňoví nerezidenti, jejichž příjmy plynoucí ze
zdrojů na území České republiky činí alespoň 90 % jejich
celosvětových příjmů. Tato podmínka byla od roku 2011
rozšířena na všechny odčitatelné položky.

Stejná podmínka platí také pro slevy na dani [kromě
základní slevy na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a)
a slevy na studenta podle § 35ba odst. 1 písm. f)] a daňo-
vé zvýhodnění. V prvních měsících roku 2008 dokonce
platilo toto omezení pro všechny slevy, nicméně na zákla-
dě výrazných protestů byla přijata rychlá novela, umožňu-
jící uplatnění zmíněných dvou slev na dani bez omezení
podle daňového rezidentství.

Tendence omezování daňových výhod bude nadále
pokračovat. Již platné znění zákona č. 458/2011 Sb. zpřís-
ňuje s účinností od 1. 1. 2015 výše popsanou podmínku
tak, že na zmiňované výhody budou mít nárok pouze
daňoví rezidenti členských států Evropské unie, Norska
a Islandu. Je tak vyloučena námitka diskriminace daňo-
vých poplatníků v rámci Evropské unie, avšak okruh
oprávněných osob se ještě zmenšuje. Další obdobné
změny v budoucnu nelze vyloučit.
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Související ustanovení:
�� § 56 odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-

dané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).

Související rozhodnutí:
�� C-468/93 Gemeente Emmen,
�� C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed,
�� C-326/11 J. J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard.

V rozhodnutí Maasdriel se SDEU zabývá převodem
pozemku mezi dvěma nizozemskými plátci, přitom nebylo
zcela jasné, zda pozemek splňuje či nesplňuje definici sta-
vebního pozemku. Byla uzavřena kupní smlouva na poze-
mek, na kterém stála budova určená k demolici a na jehož
části bylo vydlážděné parkoviště. Kupující měl v úmyslu
nechat na pozemku postavit byty a kancelářské prostory.
Prodávající se v kupní smlouvě zavázal, že budovu i par-
koviště ještě před převodem pozemku odstraní. Svého
závazku dostál pouze částečně, neboť k datu převodu
došlo pouze k demolici budovy. Smluvní strany se proto
dohodly, že dláždění na parkovišti bude odstraněno
následně, a to na účet prodávajícího. Správce daně 
byl – na rozdíl od smluvních stran – toho názoru, že se
dodání týká „nestavebního pozemku“, které je osvoboze-
no od DPH.

Na úvod je potřeba uvést, že na základě dikce Směrnice
přísluší členským státům, aby vymezily pojem „stavební
pozemek“. Dle patřičných ustanovení nizozemského záko-
na o DPH se stavebním pozemkem rozumí „každý neza-
stavěný pozemek, na kterém jsou nebo byly prováděny
práce za účelem zástavby tohoto pozemku“. Nizozemské
soudy, které posuzovaly případ Maasdriel (příslušný
odvolací soud i Vrchní soud), se zcela shodly na tom, že
demoliční práce (odstranění budovy/parkoviště) nelze
považovat za práce ve smyslu výše citovaného ustanovení
nizozemského zákona o DPH. Musely by být provedeny
ještě další úpravy za účelem zastavění, aby mohlo být dle
nizozemského zákona o DPH na pozemek nahlíženo jako
na stavební.

Nizozemský Vrchní soud však dále přemýšlel nad tím, jak
to ve skutečnosti je s autonomií členských států při for-
mulování definice stavebního pozemku. Konstatoval, že
členské státy sice mohou (musí) vymezit stavební poze-
mek, ovšem jak se zdá, nemají úplnou volnost při formu-
laci příslušné definice. V tomto smyslu Vrchní soud připo-
menul, že SDEU rozhodl (např. C-468/93 Gemeente
Emmen a 461/08 Don Bosco Onroerend Goed), že „člen-
ským státům přísluší vymezit pozemky, které budou pova-
žovány za stavební pozemky, a to při dodržení účelu

Judikatura

DaÀ z pfiidané hodnoty:
praktické vyuÏití nejnovûj‰í judikatury
Evropského soudního dvora

Ing. Tomáš Brandejs, daňový poradce, č. osvědčení 3191

■ Směrnice o DPH – Článek 135 odst. 1 písm. k) ve spojení s čl. 12
odst. 1 a 3 – Nezastavěný pozemek – Stavební pozemek – Pojmy –
Demoliční práce za účelem budoucí stavby – Osvobození od DPH

Podle rozsudku Evropského soudního dvora (SDEU) ze dne 17. 1. 2013, C-543/11
Woningstichting Maasdriel, generální advokát Nils Wahl, rozhodnuto bez stanoviska,
http://eur-lex.europa.eu.

âlánek 135 odst. 1 písm. k) smûrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o spoleãném systému danû
z pfiidané hodnoty (dále jen „Smûrnice“), ve spojení s ãl. 12 odst. 1 a 3 této Smûrnice, musí b˘t vykládán
tak, Ïe osvobození od danû z pfiidané hodnoty, které stanoví prvnû uvedené ustanovení, se nevztahuje
na dodání nezastavûného pozemku po demolici budovy, která se na nûm nacházela, i kdyÏ ke dni toho-
to dodání nebyly uskuteãnûny jiné úpravy pozemku neÏ uvedená demolice, pokud z celkového posou-
zení okolností souvisejících s tímto plnûním a pfievládajících k datu dodání, vãetnû úmyslu smluvních
stran, je-li podpofien objektivními poznatky, vypl˘vá, Ïe k tomuto datu byl dotãen˘ pozemek ve sku-
teãnosti urãen k zastavûní, ovûfiení ãehoÏ pfiíslu‰í pfiedkládajícímu soudu.
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sledovaného směrnicí o DPH, která má za cíl osvobodit
od DPH pouze dodání nezastavěných pozemků, které
nejsou určeny k zástavbě“.

Na tomto místě je zajímavé dát do vzájemné souvislosti
fakta, která prozatím vyplynula z popisu situace, část ana-
lyzovaného rozhodnutí Maasdriel, ve kterém jsou shrnuty
pohnutky nizozemského vrchního soudu, proč předkládá
předběžnou otázku SDEU (bod 20 rozhodnutí), a samot-
né znění předložené otázky:
1. Bylo považováno za nesporné, že dotčený pozemek

byl určen k zastavění, úmyslem obou stran bylo prove-
dením demolice umožnit novou výstavbu na pozemku.

2. Dále bylo považováno za nesporné, že nizozemská
definice stavebního pozemku neobsahuje pozemky,
na nichž byly provedeny pouze demoliční práce, nikoli
další úpravy za účelem nového zastavění.

3. (citace bodu 20) „S ohledem na judikaturu Soudního
dvora si předkládající soud (tj. nizozemský Vrchní
soud) klade otázku, zda volnost, kterou mají členské
státy při vymezení pojmu ,stavební pozemek’, umož-
ňuje členskému státu osvobodit od DPH dodání neza-
stavěného pozemku, který vznikl provedením demoli-
ce stávajících budov, i v případě, že tyto práce byly
provedeny za účelem nového zastavění tohoto
pozemku.“

4. (předběžná otázka) „Musí být čl. 135 odst. 1 písm. k)
směrnice o DPH [...], ve spojení s jejím čl. 12 odst. 1
a 3, vykládán tak, že v každém případě nelze dodání
nezastavěného pozemku, který vznikl demolicí budov
na něm stojících provedenou pro účely nového zasta-
vění, osvobodit od DPH?“

Poskládáno takto za sebou se situace jeví tak, že nizozem-
ský Vrchní soud neměl pochyby o dosahu nizozemské
definice, pouze si povšiml toho, že je nizozemská definice
stavebního pozemku v rozporu s parametry, které nasta-
vuje Směrnice. Chtěl své podezření potvrdit a ptal se, zda
by skutečně šlo o plnění osvobozené i dle Směrnice, nebo
zda by dle Směrnice měl být převod dotčeného pozemku
zdaněn. Neočekával tedy (a ani by očekávat neměl), že by
SDEU vyložil nizozemský zákon o DPH (taková role Soud-
nímu dvoru nepřísluší), naopak žádal jen informaci o tom,
jak na aplikaci osvobození nahlíží samotná Směrnice.

Lze si jen domýšlet, co tímto nizozemský soud sledoval.
Osobně mne napadají dvě varianty:
1. Předkládací soud byl v rámci soudního řízení přesvěd-

čován (pravděpodobně kupujícím pozemku), že by
měl umožnit využití přímého účinku Směrnice,
a nehledě na znění nizozemské definice považovat
pozemek za stavební a jeho převod za zdanitelný.
V takovém případě mi však osobně chybí jakákoli
druhá předběžná otázka směřující na to, zda daná
ustanovení Směrnice splňují podmínky přímé apliko-
vatelnosti. Nejde o otázku nezbytně nutnou, nicméně
její absence by byla zarážející.

2. Předkládací soud měl přeci jen určité pochyby o tom,
že nizozemská definice jednoznačně chápe předmětný

pozemek jako nestavební pozemek, a možná tak chtěl
tuto definici vyložit souladně se Směrnicí (tj. využít tzv.
nepřímý účinek). Proto požádal o její výklad.

Přikláním se k variantě č. 2. Jak je totiž vidět z bodů 23
a 24 rozsudku, o otázce výkladu nizozemské definice se
aktivně jednalo ještě před Soudním dvorem (na druhou
stranu, z uvedených bodů 23 a 24 je rovněž vidět, že
o nekonformitě nizozemské definice stavebního pozemku
se Směrnicí – tj. o tom, že ji nelze vyložit tak, aby odpoví-
dala ustanovením Směrnice – nepochybovala ani nizo-
zemská vláda ani Komise EU).

Reakci SDEU pak považuji přinejmenším za podivnou. Po
určitém teoretickém úvodu k výkladu Směrnice (body
25–27 rozhodnutí) se zaměřil na znění nizozemské defini-
ce (body 28–29), v bodě 30 připomenul cíl Směrnice
(osvobodit pouze dodání nezastavěných pozemků, které
nejsou určeny k zástavbě) a vše završil v bodě 31 tím, že
určil, jak má být nizozemská definice vyložena (v citaci
zvýrazněno autorem tučně):
„(31) Aby bylo zaručeno dodržení zásady daňové neutra-
lity, která je základní zásadou společného systému DPH
a která brání tomu, aby s podobnými dodáními zboží,
která si tak navzájem konkurují, bylo zacházeno z hledis-
ka DPH odlišně, a tomu, aby bylo při vybírání DPH
zacházeno s hospodářskými subjekty, které uskutečňují
stejné operace, rozdílně (rozsudek ze dne 29. října 2009,
SKF, C29/08, Sb. rozh. s. I10413, bod 67 a citovaná judi-
katura), je tedy nutné, aby všechny nezastavěné pozemky,
na kterých má být postavena budova, a jsou tudíž určeny
k zastavění, spadaly pod tuto vnitrostátní definici.“

Podotýkám, že bod 31 nelze vyložit tak, že SDEU neměl
na mysli konkrétní nizozemskou definici, že se pohyboval
čistě ve výkladu Směrnice a že pouze obecně hovořil
o tom, jak by členské státy měly konstruovat své vnitro-
státní definice stavebních pozemků. Pokud by se totiž
SDEU měl skutečně zaměřit jen na výklad Směrnice, pak
by vůbec nezmiňoval body 28–29. Rozsudek by bez nich
byl celistvým a smysluplným výkladem Směrnice. Zapoje-
ní bodů 28–29 však ukazuje, že Soudní dvůr adresoval své
úvahy na nizozemskou definici a imperativně vyložil nizo-
zemský zákon o DPH. Na předkládajícím soudu pouze
ponechal, aby ověřil, zda byl dotčený pozemek skutečně
určen k zastavění (tj. aby celkově posoudil okolnosti sou-
visející s tímto plněním k datu dodání a na základě objek-
tivních poznatků dovodil úmysl smluvních stran). K tomu
viz body 32–36 rozhodnutí.

Bohužel to není poprvé, co SDEU začal v rámci řízení
o předběžné otázce interpretovat národní právo členské-
ho státu. Proto jeho reakci nepovažuji za nijak překvapi-
vou či nečekanou. Rád bych připomenul například roz-
hodnutí C-550/11 PIGI – Pavleta Dimova, který je
v principu od počátku do konce výkladem národního
zákona o DPH.

Podle mého názoru má rozhodnutí Maasdriel dalekosáhlé
dopady na výklad české definice uvedené v § 56 odst. 2
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zákona o DPH: „Stavebním pozemkem se pro účely toho-
to zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může
být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu
s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená
se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se
rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc.“

Tato definice je již na první pohled zúžena tak, že výkladu
Soudního dvora odpovídá jen částečně. Lze například
polemizovat nad tím, jakou roli by SDEU přikládal umístění

stavby představující věc, na pozemek určený k zastavění.
Podle všeho by některé takové stavby zcela ignoroval.
Nejasné také může být vztah vydaného stavebnímu povo-
lení a úmyslu smluvních stran. Podobně může vyvolat neji-
stotu to, zda je podstatné, kdy takové stavební povolení
nabývá právní účinnosti. Otázek může být řada. Každo-
pádně je nezbytné mít představu o tom, jak by definici 
v § 56 odst. 2 zákona o DPH posuzoval Soudní dvůr.
Může se nám stát, že ji jednou bez jakýchkoli skrupulí
vyloží.

SBORNÍK PŘÍKLADŮ 2013

Publikace je určena především těm, kteří se připravují na kvalifikační zkoušku na daňového
poradce. Obsahuje příklady včetně řešení, mimo jiné i z termínů kvalifikačních zkoušek na
daňového poradce, které proběhly v roce 2012.

Cena publikace je 390 Kč vč. DPH + poštovné.

Sborník je možné objednat na www.kdpcr.cz, email publikace@kdpcr.cz, Komora daňových
poradců ČR, Kozí 4, P. O. Box 121, 657 21 Brno.

Inzerce

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2013 – vychází začátkem
března
9. vydání oblíbené příručky!
Jedná se o příručku, ve které najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, čísel, postupů
a údajů z daňových zákonů a ze zákonů s nimi souvisejících. 
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým
údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatel-
ských subjektů.

PŘÍRUČKA SE VEJDE DO KAŽDÉ KABELKY.

V publikaci naleznete např.:
� sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému stanovení výše daňové povinnosti 

ze všech daňových oblastí 
� termíny, které je třeba dodržet
� daňové odpisy
� sazby cestovních náhrad
� vyměřovací základy pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
� přehled dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory
� adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vracení vstupní DPH
� přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti
� sazby daní v Evropské unii a dalších vybraných států.

255 Kč, 452 stran, kapesní formát, brožovaná vazba 

Vydává společně nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., společnost DATEV.cz s.r.o. a Komora daňových poradců ČR.

Publikaci bude možné objednat na www.kdpcr.cz, email publikace@kdpcr.cz, Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 
P. O. Box 121, 657 21 Brno nebo na www.wkcr.cz, email obchod@wkcr.cz, tel. 246 040 400 nebo na adrese Wolters 
Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3. Při osobním nákupu přímo v nakladatelství získáte slevu 15 %.
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Související ustanovení:
�� § 7 zákona č. 593/1992 Sb., zákon o rezervách pro

zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o rezervách“).

Související rozhodnutí:
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

9. 7. 2009, čj. 9 Afs 61/2008-48.

Předmětem sporu je, zda bylo možné ve zdaňovacím
období roku 2006 začít tvořit rezervu na opravu hmotného
majetku (vozidel), který stěžovatelka získala po ukončení
finančního leasingu za vstupní cenu nižší než 40.000 Kč.

Převážná část kasační stížnosti spočívá v reprodukci části
odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne
9. 7. 2009, čj. 9 Afs 61/2008-48, ve věci AZ Real, spol. s r. o.
Z toho důvodu je vhodné stručně shrnout právní názor
uvedený v tomto rozsudku, který se však, a to je třeba zdů-
raznit, vztahuje ke zdaňovacímu období roku 2003. Soud
dospěl k závěru, že § 7 zákona o rezervách nestanoví
výslovně, že rezervy je možné tvořit pouze na opravu ma-
jetku definovaného v § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů (dále též „ZDP“). Soud poukázal na to,
že daňový poplatník užíval stroj, na jehož opravu byla tvo-
řena rezerva, na základě finančního leasingu, přičemž
jako nájemce by byl oprávněn vytvářet rezervu. Následně
poplatník stroj odkoupil za tzv. zůstatkovou cenu, která
však byla nižší než 40.000 Kč. Bylo by nelogické a neudr-
žitelné, aby poplatník po koupi stroje nebyl oprávněn tvo-
řit rezervu jen z toho důvodu, že formálně stanovená
kupní cena byla nižší než 40.000 Kč. Pokud tedy majetek
v okamžiku jeho odkoupení po ukončení smlouvy o dlou-
hodobém finančním pronájmu věci, tj. před určením „zbyt-
kové“ ceny, za kterou pronajímatel po ukončení pronájmu
předmět odkupuje, splňuje kritéria hmotného majetku dle
§ 26 odst. 2 a § 29 ZDP, neztrácí tento charakter pro účely
tvorby rezervy na opravu tohoto majetku pouze stanove-
ním jeho kupní (vstupní) ceny nižší než 40.000 Kč.

Nejvyšší správní soud se v nyní posuzované věci musel
nejprve zaměřit na posouzení otázky, zda shora právní
názor obsažený v rozsudku Nejvyššího správního soudu
ze dne 9. 7. 2009, čj. 9 Afs 61/2008-48, ve věci AZ Real,
spol. s r. o., je možné aplikovat i na právní rámec účinný
pro zdaňovací období roku 2006. Dne 1. 1. 2006 totiž
nabyl účinnosti zákon č. 545/2005 Sb., který novelizoval
zákon o rezervách. Autorita judikatury je pevně svázána
s aplikovaným zákonem. V případě změny zákonné normy
judikatura zásadně pozbývá svého normativního význa-
mu, a to včetně povinnosti senátu Nejvyššího správního
soudu předložit věc rozšířenému senátu podle § 17 záko-
na č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Podstatné
je, zda novela zákona změnila význam aplikované normy.

Po provedené novelizaci jsou k tvorbě rezerv na opravy
hmotného majetku oprávněni pouze jeho vlastníci nebo
jeho uživatelé z titulu smlouvy o nájmu podniku. Do 
31. 12. 2005 mohli rezervy tvořit všichni nájemci hmotné-
ho majetku, jestliže se k provedení oprav smluvně zaváza-
li. Přitom dle aplikovatelné právní úpravy, tj. § 7 zákona
o rezervách, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., platí, že
poplatník, který započal tvořit rezervu jako nájemce hmot-
ného majetku, může ve tvorbě pokračovat, pokud se stal
v průběhu času vlastníkem tohoto majetku (odst. 9 cit.
ustanovení). Z čl. V zákona č. 545/2005 Sb. plyne, že
pokud nájemce hmotného majetku započal do dne účin-
nosti tohoto zákona tvořit rezervu, může po dni účinnosti
tohoto zákona pokračovat v tvorbě rezervy pouze tehdy,
když uzavře smlouvu o nájmu podniku či jeho části, jehož
součástí bude i předmětný hmotný majetek.

Ze shora uvedeného tedy plyne, že ve zdaňovacím obdo-
bí roku 2006 nebyl „prostý“ nájemce hmotného majetku
oprávněn započít tvořit rezervu na opravu majetku, ani
v dříve započaté tvorbě pokračovat. To je podstatná
změna oproti dříve platné právní úpravě. Právní názor
vyjádřený ve věci AZ Real se totiž opíral o argument, že
pokud může leasingový nájemce tvořit z titulu nájmu

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

Ing. Radek Lančík, daňový poradce, č. osvědčení 910

■ Tvorba rezervy na majetek po skončení finančního leasingu

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, čj. 1 Afs 86/2012-27.

U majetku pofiízeného po skonãení finanãního leasingu nelze tvofiit rezervy na opravy, protoÏe nájemce
neuÏíval majetek na základû smlouvy o nájmu (ãásti) podniku.

Judikatura
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rezervu na opravu hmotného majetku v době, kdy tento
majetek splňuje všechny definiční znaky hmotného majet-
ku dle § 26 odst. 2 ZDP (tj. včetně ceny vyšší než 40.000
Kč), bylo by iracionální, aby poté, co získá předmět do
svého vlastnictví, nebyl oprávněn tvořit rezervu z toho
důvodu, že vstupní cena nedosahuje 40.000 Kč. Tento
argument není nadále použitelný. Stejně tak není pravdivé
tvrzení stěžovatelky, že úprava tvorby rezerv nerozlišuje
hmotný majetek dle toho, z jakého titulu je užíván.

Zákon o rezervách, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., neu-
možňuje leasingovému nájemci tvořit rezervy na opravu
předmětu nájmu. Daňový poplatník je oprávněn zahájit
tvorbu rezervy až po ukončení finančního leasingu v oka-
mžiku, kdy se stane vlastníkem. Otázku, zda určitý před-
mět, který daňový poplatník užíval na základě finančního
leasingu, je hmotným majetkem, je třeba řešit k okamžiku
nabytí vlastnického práva k majetku. Jelikož daňový
poplatník není dle úpravy účinné pro zdaňovací období
roku 2006 oprávněn tvořit rezervu po dobu trvání finanč-
ního leasingu, není podstatné, zda předmět leasingu vyka-
zoval znaky hmotného majetku po dobu trvání leasingu,
nýbrž zda tyto znaky vykazuje k okamžiku převodu vlast-
nického práva na daňového poplatníka. Právní názor
vyslovený Nejvyšším správním soudem ve věci AZ Real,
dle něhož je rozhodné, zda předmět, který daňový poplat-
ník nabývá po ukončení finančního leasingu do vlastnictví,
splňoval kritéria hmotného majetku upravená v § 26 odst. 2
ZDP v době trvání finančního leasingu, je překonaný. Pro
oprávnění tvořit rezervu na opravu hmotného majetku je
rozhodující pouze to, jaké znaky vykazoval hmotný maje-
tek v době nabytí vlastnického práva.

Pokud by stěžovatel započal tvořit rezervu za staré právní
úpravy jako nájemce, nesměl by v její tvorbě ve zdaňova-
cím období roku 2006 pokračovat a musel by ji rozpustit
nejpozději v plánovaném termínu (čl. V zákona 
č. 545/2005 Sb.). To je fundamentální rozdíl oproti před-
chozí úpravě, k níž se vztahuje právní názor vyslovený ve
věci AZ Real. Ten právě staví na tom, že neexistuje žádný
právní podklad pro různé nakládání s vlastníkem a nájem-
cem. Možnost pokračovat v tvorbě rezervy i ve zdaňova-
cím období roku 2006 by zůstala poplatníkovi zachována,
pokud by se v tomto roce stal vlastníkem hmotného
majetku (§ 7 odst. 9 zákona o rezervách), nebo pokud by
„prostý“ nájemní vztah byl nahrazen nájmem podniku či jeho
části (čl. V zákona č. 545/2005 Sb.). Stěžovatelka ovšem
započala tvořit rezervu na opravu šesti vozidel teprve ve zda-
ňovacím období roku 2006, a to jako vlastník vozidel.

Právní úprava tvorby rezerv tedy jednoznačně rozlišuje
titul, na jehož základě je hmotný majetek užíván. Opráv-
nění vytvářet rezervy náleží pouze těm daňovým subjek-
tům, které hmotný majetek užívají z titulu vlastnictví. Stej-
né oprávnění má pouze omezená skupina nájemců (a sice
nájemci podniku či jeho části), mezi něž nenáleží uživate-
lé profitující z finančního leasingu. Zatímco tak v rozsud-
ku ve věci AZ Real se soud vymezil proti neodůvodněné-
mu rozlišování přípustnosti tvorby rezerv u stejných
předmětů dle způsobu jejich pořízení, které dle něho

nemělo oporu v zákoně, nyní, tj. pro zdaňovací období
roku 2006, existuje nesporný legislativní základ, který
právě vede k odlišování daňových subjektů dle toho,
jakým způsobem pořídily hmotný majetek. Zatímco dle
předchozí právní úpravy účinné do 31. 12. 2005 mohl
daňový subjekt tvořit rezervu, ať již byl vlastníkem hmot-
ného majetku, nebo leasingovým uživatelem (nájemcem),
právní úprava účinná pro zdaňovací období roku 2006
neumožňuje leasingovým uživatelům (nájemcům) vytvá-
řet rezervy. Toto oprávnění je vyhrazeno výlučně vlastní-
kům hmotného majetku. Leasingový nájemce se stává
vlastníkem až v okamžiku, kdy předmět od leasingového
pronajímatele odkoupí.

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona o rezervách užívá spojení
„hmotný majetek“, „výdaj (nákladem) na dosažení, zajiš-
tění a udržení příjmů“, „doba odpisování stanovená záko-
nem o daních z příjmů je pět a více let“. Tato spojení užívá
i zákon o daních z příjmů, přičemž sám zákon o rezervách
v § 1 stanoví, že tento zákon upravuje pro účely zjištění
základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv a oprav-
ných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynalože-
ným na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků
daní z příjmů. Návaznost zákona o rezervách na zákon
o daních z příjmů je tedy zcela evidentní. Jestliže zákon
o daních z příjmů definuje v § 26 odst. 2 pojem hmotný
majetek, pak podle zásady jednotnosti a bezrozpornosti
právního řádu je třeba tomuto pojmu užitému v zákonu
o rezervách přiřknout stejný význam. Dle § 26 odst. 2
písm. a) ZDP se hmotným majetkem pro účely tohoto
zákona rozumí samostatné movité věci, popřípadě soubo-
ry movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým
určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40.000 Kč
a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Byť
se jedná o definici „pro účely tohoto zákona“, tedy zákona
o daních z příjmů, je třeba ji vztáhnout i na zákony nava-
zující, které rovněž upravují daně z příjmů (tj. zákon
o rezervách). Bylo by absurdní, kdyby určitý předmět
nesplňující kritéria uvedená v § 26 odst. 2 ZDP nebyl
z tohoto důvodu daňovým subjektem zařazen mezi hmot-
ný majetek a cena jeho pořízení byla jednorázově uplat-
něna do daňově účinných nákladů (tj. nedocházelo by
k postupnému odpisování majetku, a tedy rozložení
nákladů do více zdaňovacích období), současně by však
bylo možno na opravu téhož předmětu tvořit rezervu
s odůvodněním, že by jednorázové uplatnění nákladů na
opravu příliš zkreslilo daňový základ. Jako logická se nao-
pak jeví ta úvaha, že rezervu na opravu lze tvořit pouze ve
vztahu k těm předmětům, které splňují všechny definiční
znaky § 26 odst. 2 ZDP a z toho důvodu jsou povinně evi-
dovány jako hmotný majetek.

Lze tedy uzavřít, že rezervu na opravu hmotného majetku
bylo možné ve zdaňovacím období roku 2006 začít tvořit
pouze k majetku, jehož vstupní cena, za níž daňový subjekt
nabyl vlastnické právo k hmotnému majetku, přesahovala
40.000 Kč. Je přitom nerozhodné, zda daňový subjekt
dříve užíval tento hmotný majetek na základě finančního
leasingu. Krajský soud posoudil spornou právní otázku
správně. Kasační námitka je proto nedůvodná.
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Stát chce, aby celý systém fungoval, pokud možno bez
vynakládání rozpočtových prostředků. Ponechává nám
tedy roli samosprávnou a seberegulační, včetně pravomo-
ci kárné – tím vstupuje do věci další subjekt – Komora
daňových poradců ČR, tedy právnická osoba, jejíž před-
stavitelé (a velmi často i zaměstnanci) pak nesou tíhu fak-
tického zajištění a realizace úmyslu zákonodárce. A věřte
mi, že při práci na této novele se každý velmi rychle pře-
svědčil, jak obtížné je najít takovou formulaci, která nebu-
de svazovat v práci konkrétního poradce, dá při tom
Komoře do rukou účinné nástroje na realizaci jejich povin-
ností, a to vše tak, aby na konci byl spokojen náš klient
i stát.

Novela, navržená do legislativního procesu, je tedy pře-
devším velký kompromis. Slevila KDP ČR, a ne všechny
návrhy vzešlé z práce Sekce pro profesní otázky mohly být
nyní realizovány. Slevilo výrazně i Ministerstvo financí
a patří jim díky za to, že zejména ve finální fázi připomínek
a pod velmi silným časovým tlakem dokázalo vyladit
některé formulace tak, aby vyhovělo i našim přáním a potře-
bám. Pokud jde o zmíněný legislativní proces, pak je navr-
hovaná novela na jeho naprostém počátku – prošla vnitřním
a vnějším připomínkovým řízením, nyní (polovina února
2013) ji čeká projednání v Legislativní radě vlády a pak by ji
měla projednat vláda a předložit ji Parlamentu ČR.

Nyní se tedy pokusím komentovat jednotlivá významnější
ustanovení novely a v závěru následně provedu shrnutí
některých dalších návrhů, které budou muset ještě chvíli
zrát a být připraveny i lépe a propracovaněji.

§ 3 odst. 1, 2 a 3
U daňového poradce vzniká oprávnění nikoli okamžikem
zapsání do seznamu, ale vydáním oprávnění k výkonu
daňového poradenství (zejm. § 4 odst. 1). Na rozdíl od
předešlé úpravy není nutno mít a prokazovat např. vyso-
koškolské vzdělání již při skládání zkoušky, ale až v oka-
mžiku vydávání oprávnění.

Upravují se také podmínky zápisu hostujícího poradce.

Nově se zavádí pojem „daňově poradenská společnost“
s tím, že má samostatnou podrobnější úpravu v ust. § 4a.

§ 3 odst. 4, 6 a 7
Dosavadní text nyní zahrnuje i daňově poradenskou spo-
lečnost jako subjekt vztahu s klientem. Úprava právnic-
kých osob se dostává do samostatného § 4a, stejně jako
ustanovení o procesním postavení daňově poradenské
společnosti při správě daní.

Daňoví poradci

§ 4 odst. 1 a 2
V prvém odstavci jsou tedy definovány podmínky, za kte-
rých lze vydat oprávnění k výkonu profese. Toto ustano-
vení pak souvisí mj. i se zákazem výkonu daňového pora-
denství uvedeného v § 7b.

Zápis do rejstříku (namísto dosavadního seznamu) se
nyní váže na právní moc rozhodnutí dle odst. 1.
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Komentáfi k novele zákona 
ã. 523/1992 Sb., o daÀovém
poradenství a KDP âR

Ing. Marek Piech, člen Presidia, daňový poradce, č. osvědčení 984

VáÏené kolegynû a kolegové,

pfiipadl mi velmi nelehk˘ úkol komentovat návrh novely na‰eho základního

profesního pfiedpisu. Je pfiedem jasné, Ïe na kaÏdé jednotlivé ustanovení

bude více názorÛ, které budou zcela protichÛdné.

Pfiitom ná‰ pohled na vûc je jen jedním z mnoha dal‰ích – klíãov˘ je názor

státu, neboÈ ten zfiídil na‰i profesi zákonem a reguluje ji. Stát je ten, kter˘ chce

dát obãanovi jistotu, Ïe zde existují profesnû zdatní, poji‰tûní, vzdûlaní

a odpovûdní znalci daÀového práva. Pfiitom stát není koneãnou entitou z pohledu zájmÛ – je

zcela evidentní, Ïe stát dûlají nejen jednotliví lidé (od úfiedníka v první linii aÏ po ministra),

ale také celá fiada resortÛ a organizací.
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§ 4 odst. 3 až 5
Obsahují technické podmínky prokazování bezúhonnosti,
svéprávnosti, dokládání vzdělání a dalších podmínek vzni-
ku oprávnění.

§ 4 odst. 6 a 7
Řeší evidenci a zápis do rejstříku pro hostující a usazené
poradce.

§ 4b
Jde o jednoznačné kompetenční ustanovení, které podobně
jako pro daňově poradenské společnosti určuje, kdo je správ-
ním orgánem v I. a II. stupni v řízení o vydání oprávnění.

§ 5 Kvalifikační zkouška
Na principech, na jakých stála kvalifikační zkouška dopo-
sud, se zásadně nic nemění. Jak bylo uvedeno výše, je
zkouška nyní jednou z podmínek zápisu do rejstříku, není
nutno mít v okamžiku jejího skládání splněny podmínky
vstupu do profese, a je tak umožněno skládat zkoušku
např. i zaměstnancům finanční správy. Úprava je nyní sou-
ladná se správním řádem.

§ 6 odst. 9
Zjednodušuje činnost v kárném řízení tím, že již není
nutno od stěžovatele žádat zproštění mlčenlivosti, a mimo
jiné tak i snižuje počet možných šikanózních či neopod-
statněných stížností.

§ 6 odst. 10 a 11
Zde byly vypuštěny některé povinnosti, které se přežily –
umístit osvědčení v kanceláři nebo jej vracet Komoře –
rozhodujícím je nyní veřejně přístupný rejstřík.

Dále se zpřesňují některé dosavadní povinnosti poradce –
Komora je oprávněna stanovit limit minimálního pojištění,
informační povinnost vůči Komoře a další.

A jsou zde i některé povinnosti nové nebo „recyklované“.
Je nyní povinností každého daňového poradce udržovat
a rozvíjet své odborné znalosti. Doposud jsme „kvalitu“
svých odborných znalostí prokazovali jen délkou praxe,
která nesměla být přerušena na dobu delší než tři roky –
stávající ustanovení § 7 odst. 2 písm. d), což se v praxi
ukázalo jako zcela nepoužitelné.

Otázka dodržování etického kodexu je ukázkou kompro-
misu, kterým tato novela je. Nechtěli jsme si přímo do
zákona nechat zavést sami na sebe nové povinnosti, na
druhou stranu je nutno pro ochranu etiky profese vytvářet
lepší podmínky. Přijetí kodexu je tedy dobrovolné, ale
opora k postihu neetického chování je nyní v kárném říze-
ní. Na druhou stranu, propagace etického kodexu a etic-
kého chování je tím nástrojem, který by měl našim klien-
tům ukázat, kdo to s nimi a s naší profesí myslí vážně. A je
to úkol nejen pro Komoru, ale i pro každého poradce,
který na sebe dobrovolně vezme onu větší odpovědnost.

Poslední a nejvýznamnější změnou je povinnost vést
dokumentaci. Není to povinnost nová, byla doposud 

uložena Stanovami Komory, což je fakt, který oslaboval
její vymahatelnost. MF tedy přistoupilo k tomu, že uvede-
nou povinnost vtělilo výslovně do zákona, nicméně rozsah
plnění této povinnosti nakonec ponechalo v rukou Komory.
I zde tedy jde o rozumný kompromis.

V této souvislosti se pak výslovně upravuje, že i dokumen-
tace podléhá ochraně mlčenlivosti s výjimkou kárného
řízení, což by mělo posílit ochranu daňových poradců.

§ 6 odst. 12
Výslovně se stanoví také ochrana názvu „daňový poradce“
a jeho variant.

Daňově poradenské společnosti
(právnické osoby)

§ 4a odst. 1, 2 a 7
Podmínky zápisu právnické osoby do rejstříku vedeném
Komorou a obecně podmínky výkonu profese právnický-
mi osobami byly jedním z největších problémů. Původním
záměrem KDP ČR bylo zachovat odpovědnost za výkon
profese na tzv. odpovědném poradci, jak tomu bylo dopo-
sud ve Stanovách, a neřešit v právní úpravě ani právní
formu podnikání, ani další otázky spojené s odpovědností
za výkon profese. Na druhé straně, stávající úprava umož-
ňovala, aby daňově poradenskou společnost měl vlastně
kdokoli. Navrhované řešení je založeno především na
podmínce, že alespoň jeden člen statutárního orgánu
(nebo statutární orgán) musí být daňový poradce, je to
tedy přesně ta osoba, která bude odpovědná za kvalitu
výkonu profese i v kárném řízení, zároveň má jako člen
statutárního orgánu vliv na výkon profese a pro případ, že
by v odborných otázkách byla například přehlasována
dalšími členy statutárního orgánu, nebo byla jako jediný
statutární orgán nucena vlastníky k porušování zákonů,
profesních standardů apod., má vždy možnost rezignovat
na tuto funkci a společnost pozbývá způsobilosti s násled-
ky zákazu výkonu daňového poradenství [§ 7b odst. 2
písm. a)].

Zápis do rejstříku vedeného Komorou je podmíněn práv-
ní mocí rozhodnutí o oprávnění, tedy splněním zákonných
podmínek. Tento zápis je rovněž rozhodující pro oprávně-
ní užívat v názvu označení „daňově poradenská společ-
nost“ (srov. § 6a odst. 5). Končí tak dosavadní praxe, kdy
i do obchodního rejstříku bylo možno zapsat jako před-
mět podnikání „daňové poradenství“ díky ustanovení § 37
odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
(dále též „obch. zák.“), tedy díky výkonu profese „pomo-
cí“ osoby, která má oprávnění podle zvláštního předpisu
(tedy našeho zákona a Stanov). To uvolňuje ruce pro
samotný výkon profese v právnické osobě – viz ust. § 56
odst. 3 obch. zák.

Při transformacích s právním nástupcem musí tento rov-
něž splňovat zákonné podmínky.
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§ 4a odst. 3 až 5
Obsahuje technické podmínky prokazování bezúhonnosti
této právnické osoby, což mimo jiné souvisí i s trestní
odpovědností právnických osob.

§ 4a odst. 6
Jedná se o ustanovení o procesním postavení daňově
poradenské společnosti při správě daní.

§ 4b
Jde o jednoznačné kompetenční ustanovení, které podob-
ně jako pro samotné poradce určuje, kdo je správním
orgánem v I. a II. stupni v řízení o vydání oprávnění.

§ 6a odst. 1 až 4
Pro právnické osoby se navrhují stejné nebo velmi podob-
né povinnosti, jaké mají daňoví poradci. Výslovně se pak
stanoví povinnost platit Komoře příspěvek na činnost.
Obdobně je také upraveno právo odmítnout uzavření
smlouvy s klientem i zákaz jejího uzavření z důvodu střetu
zájmů.

§ 6a odst. 5
Tento odstavec výslovně se stanoví také ochranu názvu
„daňově poradenská společnost“ a odvozených variant.

Ustanovení o evidenci, pozastavení,
zákazu a ukončení činnosti

§ 7 Rejstřík
Nyní tedy nemáme seznam, ale rejstřík, zapisují se do něj
nejen daňoví poradci, ale také daňově poradenské spo-
lečnosti.

§ 7a Pozastavení výkonu DP – má dočasný charakter
Jde především svojí povahou o kárné opatření, a to jak pro
poradce, tak i pro společnosti. Trvá po dobu trvání kárné-
ho opatření, nejvýše jeden rok.

Stejný dočasný charakter se počítá i u výkonu práce nebo
funkce, která je v kolizi s daňovým poradenstvím. Jde
mimo jiné o výkon funkce starosty, zaměstnání ve finanč-
ní správě, některých funkcí ve státní nebo krajské admi-
nistrativě apod.

Svéprávnost je jednou z podmínek [srov. § 4 odst. 1 písm. a)]
oprávnění k výkonu profese, je-li tedy zahájeno řízení
o omezení svéprávnosti, je také po dobu jeho trvání poza-
staven výkon profese.

Pokud jde o vztah k trestnímu řízení, pak (obdobně jako
tomu je u důvodů výše) nejde o nějakou novou povinnost
a dá se říci, že předkládaná změna je procesně mnohem
použitelnější, než bylo dosavadní ust. § 8 odst. 1 písm. b).
Zde bylo jedinou podmínkou zahájení trestního stíhání,
a taková dikce nechránila ani Komoru ani poradce před
následky šikanózních trestních oznámení. Nyní jsou zde
dvě rozdílné úrovně – prvá je situace, kdy již byla podána
obžaloba, a to jak u úmyslných trestných činů, tak i u činů
nedbalostních, které ale souvisejí s výkonem profese. Druhým

titulem je zahájení trestního stíhání (tedy jako doposud),
ale musejí zde být kvalifikované skutečnosti, které nasvěd-
čují spáchání činu a ohrožují důvěru v řádný výkon profe-
se. Vztahuje se také na daňově poradenské společnosti.
Novela bohužel neřeší součinnost s Policií ČR a státními
zastupitelstvími, tedy orgány činnými v trestním řízení
(podrobněji v samostatném bodě v závěru).

V odst. 5 až 7 se řeší důsledky pozastavení výkonu profe-
se, procesní postup a povinnosti informační.
Výslovně se upravuje, že v prvním stupni rozhoduje Kárná
komise, odvolacím orgánem je Presidium.

§ 7b Zákaz výkonu DP
Jde o opatření, kdy poradce nebo společnost zejména
přestane splňovat zákonem předepsané podmínky.

Dále pak jde také o opatření v případě neplacení příspěv-
ků nebo pokut – dosavadní režim, který podřazoval takový
přestupek pod disciplinární řízení, byl zdlouhavý a nadr-
žoval jen dlužníkům. Přitom odčerpával kapacity Dozorčí
i Disciplinární komise na materii, která ani v nejmenším
nebyla problémem odborným.

Obdobně u pojištění rovněž nejde o problém odborný,
a není tedy důvodu, aby tato otázka byla zkoumána v kár-
ném řízení.

Posledním titulem je pak kárné opatření zákazu činnosti
na dobu nejvýše pěti let.

Zákaz činnosti opět platí jak pro poradce, tak i pro společnosti.

§ 7c Ukončení výkonu DP
Úmrtí poradce a zánik společnosti jsou zřejmými a defini-
tivními důvody pro ukončení činnosti.
Ukončení na žádost je u obou na prvý pohled také definitivní,
nicméně to neznamená, že by nebylo u obou možno znovu
absolvovat proceduru zápisu do profese (§ 4 nebo 4a).

§ 8
Jde o společná procesní ustanovení k realizaci pozastavení,
zákazu a ukončení činnosti

Komora

§ 9
Vypouští se výslovné ustanovení o „členství“ v Komoře,
když tento pojem sám není nijak podstatný a nemá nor-
motvorné účinky. Z textu normy je jasné, jaká práva
a povinnosti mají jednotlivé subjekty (daňoví poradci
a daňově poradenské společnosti), a to jak navenek, tak
ve vztahu ke Komoře. Asi nejpodstatnější rozdíl je zřetel-
ně vidět v § 10a odst. 5 a právu účastnit se Valné hroma-
dy (dále též „VH“).

Doplňují se kompetence Komory a rozsah jejího správní-
ho rozhodování, a výslovně se stanoví, že v čele kanceláře
stojí tajemník. To je velmi často úřad I. stupně, jak je to
ostatně uváděno i na jiných místech komentáře.
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§ 10a Valná hromada
Dosavadní § 10 zákona je velmi stručný a nijak neřeší
podrobnosti o orgánech Komory – odkazuje ve svém
odst. 8 na Stanovy. Tato skutečnost ztěžuje třetím stranám
orientaci v naší problematice, a proto bylo přistoupeno
k tomu, že se některá ustanovení stanov rovněž přenesla
přímo do zákona. Zde jde především o kompetence Valné
hromady – čl. 15 Stanov.

Pokud jde o kompetence Valné hromady, zde mnoho
novinek není. Největší vášně, nejrozsáhlejší diskuse a nej-
více kompromisů je obsaženo v otázce usnášeníschop-
nosti VH a plných mocí – tedy dosavadní čl. 14 Stanov
a dosavadní § 10 odst. 7, 8 a 9 zákona.

Zde proti sobě stojí snaha o úplnou liberalizaci kvóra
(dnes platná novela senátora Ing. Pakosty) a tím zajištění
věčné usnášeníschopnosti VH, proti obavě státu a dohle-
dových orgánů o ovládnutí VH minoritou, ještě ke všemu
extrémní. A nutno dodat, že z pohledu dozorového orgá-
nu jde opravdu o kritické místo, neboť ten v takovém pří-
padě skutečně nemá mnoho nástrojů k okamžitému pro-
sazení své regulační role.

Přitom otázka výše kvóra VH není jen otázkou minorit, ale
také problémem usnášeníschopnosti, tedy situace, kdy je
pro Komoru důležité rozhodnout o nějaké otázce (zejm.
novelizace Stanov apod.) a z důvodu nízké účasti toho
není schopna – přitom účast na VH nikdy nebyla zákon-
nou povinností. Výše nastavení kvóra je tak obrovský pro-
blém. Přitom není žádným tajemstvím, že za posledních
10 let se fyzická účast na valných hromadách pohybovala
v rozmezí mezi 9,56 a 21,07 % – což je ale údaj z r. 2012,
tedy z poslední VH, kdy napjatá atmosféra vyburcovala
ohromný zájem, a dá se tedy logicky předpokládat, že
pokud naše Komora bude fungovat normálně, tento
rekordní údaj se už nemusí nikdy opakovat.

U počtu plných mocí rovněž samý protiklad - na jedné
straně stojí špatná zkušenost s kumulací příliš velkého
počtu plných mocí do příliš málo rukou. Na straně druhé
je zde jistě legitimní právo nechat se zastoupit.

Najít správný poměr je gordický uzel. Jako vcelku správné
a vysoce pozitivní lze hodnotit zachování maxima pěti
plných mocí pro zastupování. To dává šanci nechat se
zastoupit jiným poradcem, přitom těch pět plných mocí
není ani mnoho v jedněch rukou.

Nyní k samotné výši kvóra VH. Opět je to kompromis –
zákon má nyní 0 %, komentovaný návrh 25 %, požadavky
MF byly daleko vyšší. Sluší se tedy poděkovat za to, že se
o této otázce diskutovalo a posunula se. Na druhou stra-
nu, i kdyby zde nebylo usnesení poslední VH, která Presi-
dium i vyjednavače zavázala bojovat proti jakémukoli
kvóru, sám za sebe říkám, že jde sice o pozitivní posun,
avšak velmi malý. Čtvrtina, zcela zjevně, stále vysoce pře-
kračuje obvyklou osobní účast na VH.

Řešením není úplně ani navrhovaná možnost náhradní
VH s kvórem 10 % – buď je to nákladné (musí se objednat
a zaplatit sál atd.), nebo v podstatě „Kocourkov“, když
rovnou na pozvánku s řádnou VH dáme i pozvánku pro
VH mimořádnou...

Přitom budeme velmi potřebovat, aby VH byla usnášení-
schopná – i komentovaná novela se nejprve musí promít-
nout do změny Stanov a dalších předpisů, zejména Kár-
ného řádu, což také sama ukládá v přechodných
ustanoveních. A tak zde pokorně prosím každého čtenáře,
zejména pak orgán dozoru, ale i poslance a senátory, aby
sama úprava, kterou nakonec zvolí, nebyla příčinou para-
lyzace činnosti celé Komory, a aby tedy ještě jednou velmi
pečlivě zvážili, zdali jsou takto přísné podmínky opravdu
nezbytně nutné. 

§ 10a odst. 3 a 8
Ale abych zde jen „nebrečel“. Je zde i vysoce pozitivní nový
prvek a tím je možnost hlasování per rollam. Dá se tedy
předpokládat, že časem bychom si mohli vybudovat
systém rozhodování o mnoha otázkách „dálkově“, ať již
k tomu použijeme datových schránek (které koneckonců
všichni máme povinně) nebo vybudujeme jiný systém.
Jistě tímto způsobem půjde hlasovat o Stanovách a jiných
dokumentech, možná i o rozpočtu.

Prodloužil se také interval, v jakém je povinnost konat VH,
a společně s výše uvedeným by to tak mohlo ušetřit znač-
né prostředky za pořádání VH.

Nejprve si ale musíme tento systém upravit ve Stanovách
(srov. § 10c), což zase předpokládá alespoň jednu usná-
šeníschopnou VH... Opravdu, to chce ještě kousek snížit
to kvórum (nebo jej vůbec nezavádět...).

§ 10b Presidium
Další částí, která byla přesunuta ze Stanov (zde konkrétně
především z čl. 19) jsou kompetence Presidia. Výslovně se
stanoví, že Presidium je odvolacím orgánem ve správním
rozhodování.

§ 10c Dozorčí komise
Také základní ustanovení čl. 22 Stanov se nyní dostává
přímo do zákona, na nich i nadále zůstává (obdobně jako
u Presidia a Kárné komise) úprava počtu členů a další pro-
cesní postupy.

§ 10d Kárná komise
Zde jde především o ustanovení čl. 24 Stanov s tím, že se
disciplinární řízení a komise stávají řízením a komisí kár-
nou.  Jde opět o výslovné uvedení působnosti a kompe-
tencí přímo do zákona.

Na tomto místě je nutno zdůraznit ust. § 10d odst. 2, a tedy
myšlenku tzv. externistů v disciplinárním řízení. Vyvolala
vlnu obrovských emocí a dostala se i do usnesení VH.

Především je nutno zdůraznit, že původní návrh MF, o kte-
rém rozhodovala VH, je nyní radikálně přepracován,
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a díky tomu, že celá úprava tohoto institutu je v rukou Sta-
nov, a tedy Valné hromady, a tedy jednotlivých členů, pak
jde opět o kompromis, který je pro nás únosný.

O tom, jaká negativa a rizika by zavedení účasti externích
osob v kárném řízení mělo, bude bezesporu otištěn specia-
lizovaný článek předsedkyně Disciplinární komise. Já sám
souhlasím s tím, že nikdo v žádném věcném záměru ani
důvodové zprávě neobhájil potřebu, nebo dokonce nut-
nost umožnit v kárném řízení externí osoby. Nikdo se nevy-
pořádal s myšlenkou, že by takto mohly získat v Komoře vliv
nějaké zájmové skupiny včetně politických stran. Obdobně
nikdo ani netvrdí (a ani nemůže tvrdit), že by snad Komora
za uplynulých 20 let své existence nezvládala svoji roli
dohledu nad profesí a že by tedy vůbec existoval jakýkoli
konkrétní důvod pro účast externistů v kárném řízení.

Já osobně shledávám na návrhu jako pozitivum možnost
zvýšení odborné úrovně rozhodování v kárném řízení
(třebaže již nyní máme v DIK odborníky s právním vzdě-
láním a širokou zkušeností) a způsob deklarace otevře-
nosti Komory a profese vůči veřejnosti. Jenže toto poziti-
vum je velmi silně zastíněno obavou, že při příští
novelizaci se už jen doplní původní text (kde tyto exter-
nisty mělo navrhovat MF), nebo se nějakou jinou techni-
kou stane účast externistů povinná. Text zákona v ČR není
nic trvalého a nedotknutelného, bohužel.

§ 10e
Jedná se o důležité, již výše zmiňované ustanovení o tom,
že je v kompetenci KDP ČR, tedy její Valné hromady, aby
si řadu podrobností o svém fungování upravila ve Stano-
vách, volby pak ve volebním řádu.

§ 11
Jde o dosavadní ustanovení § 11 s tím, že se do něj pro-
mítnuly výše již komentované změny, např. úprava daňo-
vě poradenských společností.

§ 11a
Ochrana citlivých údajů je zajištěna ustanovením o mlčen-
livosti, které se vztahuje nejen na funkcionáře Komory, ale
i na její zaměstnance.

Kárná opatření a kárné řízení

V obecné rovině se mění disciplinární řízení na kárné, a to
proto, aby se sjednotila tato terminologie v rámci celého
právního řádu. Zároveň se u komentáře ke kárnému říze-
ní pokusím zdůraznit opravdu jen novinky, neboť
k podrobnějšímu komentáři jsou jistě povolanější členové
Disciplinární komise.

§ 12
Kárné řízení se nyní rozšiřuje výslovně též na právnické
osoby, tedy daňově poradenské společnosti. Zvyšuje se
výše pokuty u poradce na 500.000 Kč, u společnosti se
stanoví na 2.000.000 Kč. Dosavadní vyškrtnutí ze sezna-
mu, které je nahrazeno zákazem činnosti, je nyní limitováno
délkou pěti let.

Kárným proviněním je i poskytnutí nepravdivých údajů při
žádosti o vydání oprávnění, jak to ostatně bylo doposud.

Návrh dále řeší procesní postup u právnické osoby, mož-
nost souběhu pokuty a pozastavení a zákazu výkonu čin-
nosti, správní uvážení.

§ 12a
Vkládá se také institut zahlazení, který zde výrazně chyběl.

§ 13
Ustanovení upravuje především proces kárného řízení,
tedy lhůty a náklady řízení.

§ 14
Tento paragraf opět výslovně stanoví, že odvolacím orgá-
nem je Presidium.

Přechodná ustanovení

Jde o standardní ustanovení, která zajišťují kontinuitu.
Dosavadní poradci jsou i nadále poradci podle nového
zákona, dosavadní doposud evidované společnosti se sta-
nou daňově poradenskými společnostmi, současné orgá-
ny mají mandát i nadále, platí i dosavadní předpisy jako
Stanovy.

Ukládá se ale povinnost, dát tyto předpisy a Stanovy
zejména do souladu s novým zněním zákona do 12 měsí-
ců od nabytí účinnosti novely.

De lege ferenda

Ochrana profese
Zcela zásadní otázka, na které jsme se s představiteli
Ministerstva financí nebyli schopni nijak shodnout, je věc
ochrany profese. Je zcela nesporné, že pokud existují
důvody pro to, aby daňové poradenství bylo regulováno
zákonem, tedy, aby tuto práci mohl vykonávat jen ten, kdo
prokáže odbornou zdatnost, měla by zároveň být zajiště-
na účinná ochrana těchto důvodů a celé profese.

Zákon klade na poradce (a míním tím beze zbytku i daňo-
vě poradenské společnosti) stále vyšší nároky. Klade je na
poradce i každodenní praxe – pomineme-li úroveň
a nestálost daňové legislativy, pak tuto náročnost předsta-
vují především klienti, kteří vyžadují nejen sledování
zákonných norem, ale precizní znalost judikatury a tlačí na
využití každé, i jen teoretické možnosti k prosazení svých
zájmů. To vše navíc ve stále se zrychlujícím toku informa-
cí, kdy znalost daňového práva je sice nezbytnou podmín-
kou výkonu profese, ale stále častěji podmínkou, která
nestačí.

A na druhé straně jsme na zcela otevřeném trhu a nemá-
me dnes nic, v čem by daňoví poradci měli jakoukoli výho-
du. Fakticky daňové poradenství může zcela beztrestně
vykonávat (a nezřídka také vykonává) celá řada subjektů.
A nebudu si jako typický příklad brát „účetní“. Daleko 
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častěji různé „optimalizace“ poskytují právnické osoby
s všemožným předmětem podnikání, výjimkou nejsou ani
úředníci státní správy, kteří si tak pomáhají vylepšit rodin-
ný rozpočet, a to jak přímo, tak prostřednictvím zmíně-
ných právnických osob nebo příbuzných. Je to opravdu
v zájmu státu?

Na všech jednáních jsme důsledně požadovali řešení
tohoto problému a stejně důsledně jsme odmítali argu-
menty, že nám fakticky jde o monopol. Nejde a nikdy
nešlo. Jsme jediná profese, která nikdy žádný monopol na
nic neměla. Je jistě příjemné mít nějaké „výsadnější“ místo,
ale co jsme vlastně kdy měli? Možnost odkladu daňového
přiznání – to je směšná výhoda. Krom toho, že řada
obchodních společností má audit, a k odkladu tedy porad-
ce nepotřebují, pak jej poskytuje i cca 10 000 advokátů,
což je přesila, ve které se lehce ztratíme.

V zákoně o správě daní byla svého času „exkluzivita“ pro
poradce (a advokáty také) při zastupování před správcem
daně. Podle mého mínění vyjadřovala podstatu smyslu
daňového poradenství, tedy aby v daňovém řízení před
správcem daně vystupovali pokud možno lidé, kteří mají
o problematice ponětí. Tento „monopol“ byl zrušen pod
záminkou co nejširšího umožnění podávat daňová přizná-
ní v elektronické podobě – tedy jako aby každá účetní
nebo jenom „teta“ mohla poslat přiznání za neomezený
počet poplatníků. A pak se jí nedá doručit, na výzvy ne-
reaguje, nebo se jednání vyhýbá a... a není vázána ani
zákonem, ani mlčenlivostí, nemá nad sebou ani kárné
řízení, není pojištěna a tohle jsme opravdu chtěli? Je to
opravdu zjednodušení i pro správce daně? Zejména,
když pak poradce nastupuje na její místo a začíná se prak-
ticky od začátku? Přitom tady je zástup poradců, kteří mají
ze zákona povinné datové schránky, takže doručování jim
nečiní potíže, a stejně tak jim nečiní žádné potíže komuni-
kace se správcem daně.

Ještě dlouze bych uměl diskutovat o tom, proč se domní-
vám, že i pro stát je výhodnější mít daňové poradce jako
organizovanou skupinu a Komoru jako partnera, než mít
zcela nepřehlednou a nekontrolovatelnou masu šedého
poradenství vykonávaného kýmkoli a jakkoli. Jak uvádím
výše, nežádali jsme monopol ani výhody. Jen máme za to,
že by si stát sám měl poradce a Komoru více chránit,
dokonce i hýčkat – vždyť Komora trvale po 20 let své exi-
stence prokazuje, že je dobrým a komunikativním partne-
rem všech státních institucí. Představa, že přestupek na
poli daňového poradenství (= jeho výkon osobou k tomu
neoprávněnou) bude řešit obecní úřad v Horní Dolní 
(= v místě, kde se stal...), a že toto rozhodování bude kva-
litní a rychlé, je směšná.

Dále mám za to, že pokud je horní limit pokuty pro porad-
ce 500.000 Kč a pro společnosti 2.000.000 Kč, pak by
pokuta za neoprávněné podnikání měla mít horní limit
alespoň desetinásobný. V každém případě limit 10.000 Kč
dle § 24 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb. je vyloženě směš-
ný. Pravděpodobnost, že takovou pokutu zaplatím, je
malá, výše je pakatelní, a tedy je daleko méně nákladné

radit „jen tak“, než být poradce a vést spisy (a tedy vyna-
kládat pravidelně náklady na vedení, archivaci a to včetně
dat elektronických). Jako další s tím související problém by
tedy mělo být uvedení výše sankce (a to sankce citelné) za
takové neoprávněné poskytování daňového poradenství
přímo do našeho zákona (nebo do zákona přestupkového).

Zcela jednoznačně máme za to, že by zákon samotný měl
toto rozhodování centralizovat. Primárně v rukou Minis-
terstva. To je reprezentant státu i zastánce občana, tedy
ten, který by měl mít největší zájem na tom, aby mu v pro-
storu, který zákonem vymezil, neškodil nikdo cizí. Jako
první stupeň tedy vidím nejspíše GFŘ, odvolacím orgá-
nem pak Ministerstvo nebo ministr. Řešení, které dá
i orgánům dozoru zpětnou vazbu, zajistí jednotné rozho-
dování atd.

A pokud by z jakéhokoli důvodu Ministerstvo tuto kompe-
tenci nechtělo nebo by se jí bálo, dokážeme si představit
i možnost, že by tyto přestupky měla v kompetenci přímo
Komora.

Generální pravidlo správního rozhodování
Jedním z úkolů, které si MF vytyčilo v novele, bylo naleze-
ní souladu se správním řádem. V dosud platném zákoně
skutečně najdeme řadu rozhodovacích procesů, kde by
o tom, kdo je kompetentní orgán a kdo je orgán odvolací,
mohly být spory. Návrh novely se to snažil vyřešit, ale
podle mého mínění poněkud složitě. Totiž, mám za to, že
daleko praktičtější by bylo uvést do předpisu generální
pravidlo, že v prvním stupni vydává rozhodnutí tajemník,
odvolacím orgánem je Presidium, není-li dále stanoveno
jinak ( jak je tomu např. v § 7a odst. 8, § 14 apod.). Takto
je rozhodování upraveno pro každý institut samostatně
(srov. § 4b, 8b) a hrozí riziko, že se objeví rozhodovací
proces, u kterého opět nebudeme mít zákonnou oporu
a jistotu, kdo je ten orgán I. stupně.

Zaměstnanci
Jako téma, které ještě musí zrát, bych označil výkon daňo-
vého poradenství v zaměstnaneckém poměru, a to nejen
u daňově poradenských společností, ale také výkon daňo-
vého poradenství formou „in house“, tedy za situace, kdy
si velké společnosti, jejichž předmětem podnikání není
daňové poradenství, zaměstnávají daňové poradce nebo
mají i celá poradenská oddělení. Jistě, že zde asi nehrozí
poškození klienta, když primárním odběratelem poraden-
ské práce je zaměstnavatel, nicméně nepovažujeme za
moudré, aby tento ne malý a ne nevýznamný segment fak-
tického výkonu daňového poradenství i nadále stál zcela
mimo oficiální struktury Komory. Navíc je nesporné, že
zaměstnanec, zcela závislý na vůli zaměstnavatele, nemá
žádnou oporu v zákoně pro odmítnutí rady, není nijak
nucen ba ani motivován k dodržování profesních standar-
dů a jeho činnost je v konečném důsledku stejně distri-
buována konečným spotřebitelům. A tyto společnosti tak
vlastně mohou poskytovat poradenství pro veřejnost opět
bez jakéhokoli vlivu Komory i státu.

�

Komentáfi k novele zákona ã. 523/1992 Sb., o daÀovém poradenství a KDP âR
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Spolupráce s OČTŘ

V souvislosti s ust. § 7a odst. 4 se znova diskutovala otáz-
ka součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, tedy
Policií ČR a státními zastupitelstvími. Je totiž nanejvýše
žádoucí, aby tyto orgány měli ve svých předpisech ulože-
nu povinnost součinnosti, zejména tedy povinnost infor-
movat Komoru o zahájení trestního řízení a podání obža-
loby. Komora by totiž stěží mohla v tomto ohledu plnit
svoji roli, pokud by měla být v tomto ohledu závislá na
samotném poradci. S ohledem na složitost legislativního
procesu zde Ministerstvo přislíbilo, že vyčká přímé noveli-
zace předpisů trestního práva a jako oficiální připomínko-
vé místo pak tuto povinnost součinnosti při té příležitosti
navrhne doplnit.

Výše uvedené problémy jsou ty asi nejzásadnější, jistě
bych našel i řadu technických nebo drobnějších vylepšení,
které mohly být realizovány rovnou.

Závěr

Aktuální znění návrhu zákona, důvodové zprávy a další
související dokumenty naleznete na našich stránkách na

adrese http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template
=TMainPrivate.ascx&phContent=ArticleShow.ascx&ArtID
=104191&CatID=693&LngID=0

Cílem tohoto komentáře bylo seznámit vás nejen s tím, že
existuje nějaká novela, ale jaká je, tedy především co
mění, zavádí a ruší, dále pak s důvody, proč jsou některá
ustanovení zrovna taková, jaká jsou, a hlavně s tím, jak
nesmírně složitý je proces tvorby legislativního návrhu
a jak velkou roli zde hrají často velmi rozumné, bohužel
zcela protichůdné požadavky.

Osobně zde musím poděkovat především všem členům
Sekce pro profesní otázky, a také členům Dozorčí a Dis-
ciplinární komise a členům Presidia, kteří se na finální
podobě návrhu podíleli. Sluší se poděkovat i funkcioná-
řům a pracovníkům ministerstva, protože za výsledkem je
neuvěřitelné množství práce a kompromisů se skutečně
nehledaly snadno. Ale našly se a předložený materiál
dává naději jak na rozumné fungování zákona v praxi,
tak je i příslibem další spolupráce. Neboť zákon má
k dokonalosti ještě kus cesty.

Komentáfi k novele zákona ã. 523/1992 Sb., o daÀovém poradenství a KDP âR
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Připravovaná novela zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém
poradenství a Komoře daňových poradců ČR, zavádí 
v § 10d Kárná komise povinnou účast třetích osob v kár-
ném řízení (pozn. autorů: současné znění zákona hovoří
o Disciplinární komisi a disciplinárním řízení), aniž by
předkladatel novely v důvodové zprávě uvedl konkrétní
důvod pro nutnost nebo potřebu účasti „externích odbor-
níků“ v kárném řízení. Oproti původně předloženému
návrhu, kdy měla být třetina členů Kárné komise tvořena
externisty, a tyto externisty mělo jmenovat MF, současný
návrh nijak neupřesňuje počet externistů v Kárné komisi
a nechává jejich počet v kompetenci Komory. Je tedy na
nás, jakým způsobem k tomuto problému přistoupíme
a jakým způsobem počet externistů upravíme v našich
Stanovách.

Kárná komise je orgánem profesní samosprávy Komory.
Rozhodování o kárném provinění daňového poradce je
pouze a výlučně vnitřní záležitostí Komory. Pokud Komo-
ra neplní veřejnoprávní funkci a spravuje pouze profesi, je
povinná účast „externích odborníků“ neodůvodněná.
Z předloženého návrhu zákona neplyne, že by se měla
funkce Komory nebo úprava profese změnit. I nadále je
zákon koncipován tak, že Komora hraje pouze samo-
správnou funkci při regulaci profese. Není tedy důvod pro
to, aby u samosprávné stavovské organizace, kterou KDP
ČR je, měly o porušení zákonem stanovených povinností
spolurozhodovat osoby stojící mimo Komoru.

V kárném řízení v prvním stupni rozhoduje kárný senát
jmenovaný předsedou Kárné komise. Presidium plní funk-
ci odvolacího orgánu v případě podání odvolání proti roz-
hodnutí kárného senátu. Účast „externích odborníků“
v Presidiu, ani jiných orgánech Komory, navrhovaná
úprava nepředpokládá. Otázkou pak zůstává, jaký smysl
má mít účast „externích odborníků“ v Kárné komisi při
kárném řízení v prvním stupni. Nehledě na to, že obvině-
ný daňový poradce i stěžovatel mají možnost domáhat se
svých práv podáním žaloby k soudu.

Na současném návrhu neshledáváme jako pozitivum mož-
nost zvýšení odborné úrovně rozhodování. Uvědomme si,
že externisté mohou být odborníky na daňové nebo 

procesní právo, ale negativním dopadem jejich účasti
v kárném řízení může být především neznalost stavov-
ských předpisů a neznalost profese daňového poradce
a dále skutečnost, že nejsou vázáni pravidly Komory jako
její členové, a proto mohou ve svém rozhodování působit
případně i proti zájmům a úkolům KDP ČR. Z předložené-
ho návrhu dále není zřejmé, zda a jak bude zajištěno napl-
nění ustanovení § 11 zákona o daňovém poradenství, kde
jsou upravena práva a povinnosti Komory, aby „externí
odborníci“ byli schopni a měli motivaci jako členové Kárné
komise, chránit a prosazovat oprávněné zájmy daňových
poradců a daňově poradenských společností v ČR.

V případě účasti osob stojících mimo Komoru musí být
zákonem upravena nejen jejich práva a povinnosti
v návaznosti na cíl, který je prostřednictvím jejich účasti
sledován, ale také sankce postihující jejich nedodržení.
Absence takového ustanovení zakládá nerovnost členů
Kárné komise, protože daňový poradce jako člen orgánu
musí postupovat v souladu se zákonem o daňovém pora-
denství a vnitřními předpisy Komory, a to pod sankcí,
zatímco „externí odborník“ není ani vázán, ani postižitelný.

Pokud by měla účast „externích odborníků“ plnit funkci
poradenskou, tak v tomto případě má Komora v souladu
s ustanovením § 10 odst. 2 zákona o daňovém poraden-
ství možnost vytvářet poradní orgán, a není tak potřeba
přímá účast „externích odborníků“ v Kárné komisi. Dis-
ciplinární řízení probíhá již téměř dvacet let bez jakýchko-
li náznaků toho, že by volení zástupci z řad členů KDP ČR
nebyli schopni či ochotni trestat své členy. Disciplinární
komise měla od svého vzniku vždy ve svých řadách
odborníky s právním vzděláním, aniž by tato podmínka
byla upravena závazným předpisem tak, jako tomu je
například na Slovensku.

Navrhovaná úprava se týká výlučně KDP, žádná ze samo-
správných profesních organizací v ČR tento vnější dohled
třetích osob v kárném řízení v současné době v zákoně
nemá. V této souvislosti je nutno uvést, že poskytovat
daňové poradenství jsou oprávněni i advokáti. I v případě
advokátů je Kárná komise složena výhradně z advokátů.
Odlišnou úpravu tak vnímáme jako diskriminační.

�

Otázka úãasti osob stojících
mimo Komoru v kárném fiízení

JUDr. Jiřina Cetlová, Mgr. Karla Maderová – Voltnerová, Jitka Štefanová, Ing. Jiří Teichmann
(členové DIK)

Tímto pfiíspûvkem bychom chtûli navázat na komentáfi k návrhu novely zákona ã. 523/1992 Sb.,

o daÀovém poradenství a Komofie daÀov˘ch poradcÛ âR, autora Ing. Marka Piecha, kter˘ je
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Jak již bylo zmíněno úvodem, je tedy na nás jakým způso-
bem předmětné ustanovení, v případě jeho schválení,
aplikujeme do našich Stanov. V případě, že VH neschválí
ustanovení o počtu externistů v Kárné komisi, pak nelze
pochybovat, že zákonodárce najde způsob, jak dosáhnout
toho, aby byl naplněn původní záměr. Pokud však získáme
určitou výsadu, a staneme se tak nositeli veřejného zájmu,
pak zajisté bude mít MF právo nás i kontrolovat. Úprava
našeho zákona je však vedena politickými důvody. Pří-
tomnost externistů v Kárné komisi je široce diskutována
a převládá názor, že jde o nutný kompromis, jehož dopad
je, při všech nejasnostech a možnosti upravit detaily ve
Stanovách, minimální. Ve skutečnosti však jde o zásadní

změnu povahy KDP ČR. Do orgánu Komory se dostává
osoba stojící zcela mimo profesi a je zde přítomna zcela
jistě z jiných důvodů, než je jen samosprávná ochrana
profese. Komora tak přestává chránit daňové poradce
a jejich klienty a stává se nástrojem politického boje. Dnes
převládají názory, že ústupek v této oblasti je minimální
obětí nutnou k potlačení jiných nežádoucích změn.
Z pozice člena Kárné komise je těžké vznášet jakýkoliv
apel, protože vyznívá jako ochrana vlastní pozice. Přesto
považujeme za nutné dotázat se vás kolegů-daňových
poradců. Skutečně nemáte obavy z toho, že vaši práci již
brzy bude posuzovat někdo, kdo není daňovým poradcem
a vidí práci daňového poradce ze zcela jiné perspektivy?

�

Otázka úãasti osob stojících mimo Komoru v kárném fiízení

Novela zákona o auditorech
Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník Komory daňových poradců ČR

Cílem následujícího textu je shrnout nûkteré novinky, které se chystají v sou-

vislosti s pfiipravovanou novelou zákona ã. 93/2009 Sb., o auditorech, která má

nastaven legislativní proces více ménû paralelnû s novelou zákona o daÀovém

poradenství. Text zákona v fiadû pfiípadÛ doznává dílãích technicko-legislativ-

ních úprav a upfiesnûní pojmÛ. Pfiiná‰í ale také nûkteré systematické zmûny.

Dochází k dílčí úpravě definice auditorské činnosti, kterou
se rozumí provádění povinného auditu, přezkoumání hos-
podaření podle jiného právního předpisu auditorem, ově-
řování účetních záznamů a jiných ekonomických informa-
cí, případně provádění dalších činností auditorem dle
jiných právních předpisů. Touto úpravou se zdůrazňuje
široké pojetí činnosti auditora, které je podřazeno pod
zákonnou regulaci. Současně se výslovně upravuje, že
auditorskou činnost podle zákona o auditorech jsou opráv-
něny vykonávat pouze auditoři. Zákon zpřesňuje výklado-
vé nejasnosti ve věci souběhu forem výkonu činnosti 
a de facto vylučuje, aby byl audit vykonáván více formami
současně. Auditor nesmí vykonávat činnost pro více než
jednoho auditora a samostatní auditoři mají zakázáno pro
jiné auditory pracovat vůbec. Pro auditorské společnosti je
v zákoně zakotvena podmínka nutné většiny hlasovacích
práv a členů řídícího orgánu v rukou auditorů, což není
novinkou a dochází jenom k formulačnímu zpřesnění.

Velmi diskutované ustanovení v souvislosti s předešlými
návrhy zákona o daňovém poradenství je pozastavení čin-
nosti již při zahájení trestního stíhání pro úmyslný trestný
čin nebo trestný čin nedbalostní související s auditorskou
činností. V regulaci auditu však tento princip platí dlouho-
době a vzhledem k povaze auditu, jako služby ve veřejném

zájmu, ani profese proti tomuto principu nic nenamítá.
U auditorské zkoušky dochází ke sjednocení lhůt na pět
let, což souvisí zejména s uplatňovaným systémem uzná-
vání zkoušek absolvovaných mimo zkušební systém
Komory a celkovou dobou, za kterou musí být auditorská
zkouška složena. Novinkou je zrušení veřejného seznamu
asistentů auditorů.

Auditorská činnost je vysoce harmonizovaná a meziná-
rodně standardizovaná a řada požadavků a profesních
povinností z této regulace vychází. V zákoně tedy zůstáva-
jí povinnosti auditora, mezi které patří povinné vzdělává-
ní, povinnost řídit se etickým kodexem a zcela zásadní
požadavek na nezávislost včetně zákonného pravidla na
to, že pokud vykonává auditor auditorskou činnost pro
společnost, nesmějí další osoby a orgány svými zásahy do
auditu tuto nezávislost a nestrannost auditora ohrozit.
Nedílnou součástí povinností auditora je vedení spisu.

Za porušení profesních předpisů lze uložit poměrně přís-
ná kárná opatření včetně pokuty pro auditora až do výše
1 mil. Kč a pokud se jedná o kárné provinění v souvislosti
s činností auditorské společnosti, lze současně této spo-
lečnosti uložit pokutu až do výše 5 mil. Kč.
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Zásadní změnu přináší návrh v úpravě systému kontroly
kvality. Systém kontroly kvality nadále organizuje a řídí
Komora auditorů ČR (dále jen „Komora“) dle dozorčího
řádu. Nově se ale nastavuje nutný soulad systému s dopo-
ručeními Rady pro veřejný dohled nad auditem. Podstat-
nou novinkou je přesun těžiště kontrol na profesionální
kontrolory kvality, kteří jsou převážně zaměstnanci Komo-
ry, nikoli auditoři. Plán kontroly je Komora povinna dále
předkládat ke schválení Radě, a to za platnosti pravidla
provést kontrolu kvality u auditora minimálně jednou za
šest let a u auditora, který provádí audit u subjektu veřej-
ného zájmu nejméně jedenkrát za tři roky. Kontrolory kva-
lity přitom schvaluje Rada, přičemž zákon definuje jejich
kvalifikační požadavky.

Stejně jako u auditorů zákon zakotvuje povinnost pro
Komoru a její orgány, spolupracovat s Radou pro veřejný
dohled nad auditem a jak kárná, tak dozorčí komise mají
povinnost informovat Radu nejméně jedenkrát za šest
měsíců o výsledcích své činnosti. Zásadní novinkou
u veřejného dohledu je rozšíření působnosti Rady o výkon
veřejné správy a ukládání správních pokut za vyjmenova-
né správní delikty, což se týká Komory samotné a dále
kontrolorů kvality a v určitých specifických případech také
auditorů. Rada k tomuto účelu nově zřizuje orgán
s názvem Disciplinární výbor, aby byla zajištěna dvoj-
instančnost rozhodování. Pozice Rady je posílena také
tím, že má nově právo Komoře nařídit provedení kontroly
kvality, může vést vlastní šetření u auditora nebo Komory
a vydává doporučení k systému kontroly kvality a pro

účely výkonu veřejného dohledu. Samotná Rada však ani
nadále vlastní kontroly kvality provádět nemá a nebude.

Novela též upravuje a zohledňuje některé požadavky
vycházející z evropské legislativy, a to nejenom ze směrni-
ce o statutárním auditu, ale také Rozhodnutí a Doporuče-
ní Evropské komise. Ty se týkají především zvýšeného
tlaku na posílení veřejného dohledu, a to i v kontextu
mezinárodní koordinace a spolupráce mezi dohledovými
orgány. Za určitých podmínek novela např. otvírá prostor
pro provedení společné kontroly s dohledovými orgány ze
třetích zemí.

I přesto, že se zdá, že novela přináší řadu zpřísnění
a nových požadavků, jsou tyto úpravy více méně vynuce-
ny vnějšími tlaky a při střízlivém posouzení se stále jedná
spíše o minimalistickou variantu v porovnání s tendence-
mi, které se v profesní regulaci auditu objevují. V řadě pří-
padů je třeba rozumět návrhu i tak, že díky dílčí úpravě lze
následně využít argument proti ještě výraznějšímu zásahu
do profese. I přesto, že v České republice, podle všech
zainteresovaných stran, samospráva funguje dobře a plní
úlohu, která se od ní očekává, mezinárodní tlak na profe-
si s cílem zabezpečit prakticky absolutní nezávislost dohle-
du a odtrhnout ho zcela od samotných auditorů, je obrov-
ský. Rozhodující pro další vývoj profese bude podoba
aktuálně diskutované novely Směrnice o statutárním audi-
tu a nově navrhované Nařízení, které má zásadním způ-
sobem upřesnit podmínky pro audity u subjektů veřejné-
ho zájmu.

Novela zákona o auditorech
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Připravila: Ing. Michaela Baranyková, kancelář KDP ČR

Zveřejňujeme přehled legislativní činnosti Komory za období od 1. 1. 2013 do 25. 2. 2013.

Připomínky Komory daňových poradců ČR k Návrhu zákona o změně daňových
zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících
změnách

V rámci rekodifikace soukromého práva dochází k rozsáhlým návrhům změn v oblastech týkajících se daní. KDP ČR
obdržela tento materiál k připomínkování v rámci vnějšího připomínkového řízení. Na Ministerstvo financí byly odeslány
komplexní připomínky z oblastí Daně z příjmů, DPH, Daňového řádu a Účetnictví, které zpracoval Ing. Jiří Nesrovnal,
člen Prezidia, vedoucí sekce DPPO, ve spolupráci s ostatními vedoucími sekcí a dalšími daňovými poradci. Děkujeme
všem, kteří se na zpracování připomínek podíleli. 

Připomínky KDP ČR k návrhu novely zákona o změně zdanění pevných paliv, 
plynů a minerálních olejů a dalších souvisejících změnách

V rámci řádného vnějšího připomínkového řízení obdržela Komora daňových poradců na připomínkování Návrh novely
zákona o změně zdanění pevných paliv, plynů a minerálních olejů a dalších souvisejících změnách. Připomínky k tomuto
materiálu zpracoval vedoucí sekce Spotřební a ekologické daně Ing. Ivo Šulc a na Ministerstvo financí byly odeslány dne
25. 2. 2013. Připomínky KDP ČR jsou uvedeny ZDE.

K návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Dne 15. 1. 2013 proběhlo vypořádání připomínek KDP ČR k návrhu nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Za
KDP ČR se jednání zúčastnili Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Zdeněk Krůček, CSc. Připomínkového řízení se zúčastnil rovněž
daňový poradce Ing. Tomáš Hajdušek.

Dokumenty jsou k dispozici zde:
Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
Připomínky KDP ČR k návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
Vypořádání připomínek

V rámci vypořádání těchto připomínek byla Komora poměrně velmi úspěšná. Podařilo se např. zcela vypustit záměr MF,
zdaňovat touto daní převody obchodních podílů, dále byl vypuštěn záměr zdanění vydržení, také byl vypuštěn návrh,
aby daňový poplatník musel dokládat, že cena za znalecký posudek není nepřiměřená. Byla akceptována připomínka,
aby nedošlo ke zkrácení současné lhůty na podání daňového přiznání na 2 měsíce a byla zachována současná tříměsíční
lhůta. MF také upustilo od svého původního záměru v případě odstoupení od smlouvy při situaci, kdy bude smlouva
absolutně neplatná, umožnit vrácení daně a již neumožnit vrácení příslušenství s tím, že byla také částečně akceptována
připomínka Komory a v případech odstoupení či absolutní neplatnosti, kdy neměla běžet po určitou dobu prekluzivní
lhůta (konkrétní legislativní řešení nám zatím není známo). 
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http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=\komredsys\pripominky\zdroje\DzP_13_01_29.zip
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=\komredsys\pripominky\pripominkovani\Pripominky_KDP_CR_rekodifikace_soukromeho_prava.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=\komredsys\pripominky\zdroje\2013_01_29.zip
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=\komredsys\pripominky\zdroje\2013_01_29.zip
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=\komredsys\pripominky\pripominkovani\Pripominky_kdp_spotrebka_02_2013.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=\komredsys\pripominky\zdroje\nabyti_nemovitosti.zip
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=\komredsys\pripominky\pripominkovani\Pripominky_KDP_nabyti_nemovitych_veci.docx
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=%5Ckomredsys%5Cpripominky%5Cvyporadani%5Cvyporadani_nabyti_nemovitosti.docx
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Náměty KDP ČR na novelizaci zákona o DPH pro rok 2014

Náměty na novelizaci zákona o DPH pro rok 2014 zpracoval vedoucí sekce DPH Ing. Jan Rambousek, LL.M. ve
spolupráci se členy sekce Olgou Holubovou a Ing. Stanislavem Krylem. Vypořádání tohoto materiálu na Ministerstvu
financí za Komoru zúčastnili Ing. Petra Pospíšilová, Olga Holubová, Ing. Stanislav Kryl, Ing. Jan Rambousek a závěry jsou 
červeně zvýrazněny v samotném textu materiálu. 

Z jednání lze doplnit další obecné závěry: 
� MF plánuje na rok 2013 novelu související s rekodifikací soukromého práva (nový občanský zákoník a zákon

o obchodních korporacích). Tato novela půjde samostatným legislativním procesem s předpokládanou účinností od
1. 1. 2014. MF předpokládá, že by měl návrh být expedován k připomínkám cca do konce ledna 2013.

� Dále MF počítá s novelou, která by měla implementovat ustanovení DPH Směrnice k tzv. mini one-stop-shop –
povinná implementace unijních pravidel.

� Co se týče zbývajících/dalších změn, není zatím jasné, jestli MF bude připravovat nějaké úpravy, hodně bude záležet
na tom, jak se v praxi projeví novelizovaná ustanovení od 1. 1. 2013. Nelze vyloučit, že v případě, kdy by MF
neidentifikovalo žádné závažné problémy, odložilo by další novelizace ZDPH až na další rok, tj. s případnou účinností
od 1. 1. 2015. Termínově je toto zatím nejasné.

Děkujeme všem zástupcům Komory, kteří se na materiálu a jeho vypořádání podíleli, za jejich aktivní práci.

K pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci směrnice EU/45/2010
do zákona o DPH

Komora daňových poradců obdržela v prosinci 2012 z Generálního finančního ředitelství Návrh informace K pravidlům
fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH. Během 5 dnů byly členy Prezidia,
Odborného kolegia a sekce zpracovány komplexní připomínky. Na žádost GFŘ byly připomínky zpracovány formou
revize do původního materiálu a zároveň ponechány komentáře. 

Dne 8. 1. 2013 se uskutečnila k dané problematice schůzka, které se za KDP ČR zúčastnili Ing. Petra Pospíšilová 
a Ing. Petr Toman. Shrnutí z této schůzky přikládáme ZDE. Na základě této schůzky a závěrů byl materiál znovu doplněn
a upraven a finální verzi s připomínkami odeslala Komora zástupcům Generálního finančního ředitelství 1. 2. 2013.
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=ArticleShow.ascx&ArtID=109456&LngID=0
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=%5Ckomredsys%5Ck_fakturaci_po_novele_ZDPH.doc
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=%5Ckomredsys%5CPripominky_KDP_CR_k_fakturaci_po_novele_ZDPH.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=%5Ckomredsys%5CGFR_danove_doklady_jednani_130108.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=%5Ckomredsys%5CMetodika_k_fakturaci_%201_2013.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=%5Ckomredsys%5Ck_fakturaci_po_novele_ZDPH.doc
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Výzva k úhradě členského příspěvku

Vážení daňoví poradci,

dovolujeme si vás upozornit, že je vaší povinností uhradit Komoře členský příspěvek na kalendářní rok 2013 ve výši 
4.000 Kč. Termín pro úhradu příspěvku je do 31. 3. 2013. Příspěvek je možné zaslat bankovním převodem na účet vedený
u UniCredit Bank, č. ú. 2107491443/2700. Jako variabilní symbol uvádějte číslo vašeho osvědčení.

Výzva k úhradě pojistného 
a doložení platné pojistné smlouvy

Vážení daňoví poradci,

dovolujeme si upozornit ty z vás, kteří jsou pojištěni prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy, že pojistné je nutné
uhradit v termínu do 31. 3. 2013 na účet společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o., č. ú: 5119645036/2700 (VS je
vaše číslo osvědčení). V případě jakéhokoliv dotazu v této věci, kontaktujte prosím slečnu Michaelu Metličkovou z této
společnosti, tel.: 296 331 220. Současně upozorňujeme, že od 1. 1. 2012 se snížila základní sazba ročního pojistného
z 3.100 Kč na 2.900 Kč při pojistné částce na 750.000 Kč (konkrétní sazbu vašeho ročního pojistného při vyšší pojistné
částce nebo připojištění zjistíte z vašeho Pojistného listu).

Daňové poradce, kteří jsou v tomto roce pojištěni pro odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu daňového poradenství
individuálně, žádáme o prokázání platnosti tohoto pojištění ve lhůtě 3 měsíců od uzavření pojištění nebo jeho
prodloužení pro následující období, a to zasláním kopie pojistné smlouvy pro příslušné období, popřípadě potvrzením
pojišťovny, a doložením úhrady pojistného na adresu KDP ČR, P.O. Box 121, 657 21 Brno, do datové schránky Komory
nebo též e-mailem na krchnava@kdpcr.cz.

V této souvislosti připomínáme čl. 4 odst. 2 písm. h) Stanov KDP ČR:
„Člen je povinen zejména uhradit ve lhůtě do 31. 3. daného roku pojistné z Rámcové pojistné smlouvy nebo každý rok
prokázat individuální pojištění profesní odpovědnosti daňového poradce kopií pojistné smlouvy nebo potvrzením
pojišťovny a kopií dokladu o úhradě pojistného na příslušné období, a to ve lhůtě do 3 měsíců od uzavření pojištění nebo
jeho prodloužení pro následující období.“
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Aktuálně najdete na www.kdpcr.orgDiář akcí

Systém úãasti na akcích KDP âR, které byly dfiíve urãeny jen ãlenÛm Komory,

umoÏÀuje úãast i spolupracovníkÛm daÀov˘ch poradcÛ. Princip se vztahuje na PO i na

ostatní kanceláfie daÀov˘ch poradcÛ. Úãast na tûchto akcích je moÏná za podmínky, Ïe

v‰echny osoby jsou pfiihlá‰eny konkrétním daÀov˘m poradcem. Nadále existují

v˘jimky, jako jsou ‰kolení v Nymburku nebo klubová setkání, kde je úãast umoÏnûna

pouze daÀov˘m poradcÛm. Systém úãasti na kurzech pro vefiejnost zÛstává beze zmûn.

Klub DP olomouckého regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Regionální centrum Olomouc s.r.o, Jeremenkova 40B, (naproti hlavnímu nádraží ČD, 

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 6. 3. 2013, 9:30–14:00 hod.
Téma: Účetní závěrka
Přednášející: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23, auditorka, zkušební komisařka KDP ČR
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Brno, hotel Continental, Kounicova 6
Termín: 6. 3. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: Pojistné na sociální a zdravotní pojištění
Garant: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Sekce mezinárodní zdanění a clo

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Deloitte Advisory s. r. o. – Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín
Termín: 7. 3. 2013, 13:00–16:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

DPH – výuka teorie

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro  

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 8.–9. 3. 2013, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.449 Kč 

Diář akcí
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3994&mgrp=1
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3908&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3951&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
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Daňový řád

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro  

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 10.–11. 3. 2013, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: JUDr. Naděžda Vrbková, Finanční ředitelství v Brně, zkušební komisařka KDP ČR, přednáší 

na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce Správu daní a poplatků
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.449 Kč 

Klub DP východočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží č. 375, Eliščin sál v přízemí 

(parkovné 10 Kč/hod.)
Termín: 12. 3. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: Nejčastější chyby při sestavení účetní závěrky a dopad do základu daně
Přednášející: Ing. Jana Pilátová, daňová poradkyně č. 1144
Garant: Bc. Martin Vycpálek, daňový poradce č. 2934
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP teplického regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Dům kultury Teplice, Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice
Termín: 12. 3. 2013, 9:00–17:00 hod.
Téma: DPPO, novela, judikatura
Přednášející: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757, vedoucí sekce DPPO KDP ČR, 

člen Prezidia KDP ČR
Garant: Ing. Jana Müllerová, daňová poradkyně č. 1801
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

DPH – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro  

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 12. 3. 2013, 9:00–17:00 hod.
Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 1.513 Kč 

Zasedání Sekce spotřební a ekologické daně

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 15
Termín: 13. 3. 2013, 9:30–12:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz
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Daň z příjmů – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro  

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 13. 3. 2013, 9:00–17:00 hod.

14. 3. 2013, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR, 

členka Prezidia KDP ČR;
Ing. Ilona Součková, Generální finanční ředitelství, specialistka v oblasti DPPO, přednáší na 
přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.449 Kč 

DPH – výuka teorie

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 15.–16. 3. 2013, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.449 Kč 

Daň z příjmů – výuka teorie

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 17.–18. 3. 2013, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR,

členka Prezidia KDP ČR;
Ing. Ilona Součková, Generální finanční ředitelství, specialistka v oblasti DPPO, 
přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.449 Kč 

Daň z příjmů – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 19.–20. 3. 2013, 9:00–17:00 hod.
Přednášející: Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně č. 138, zkušební komisařka KDP ČR;

Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR, 
členka Prezidia KDP ČR

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.449 Kč 

DPH – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 21. 3. 2013, 9:00–17:00 hod.
Přednášející: Ing. Igor Pantůček, daňový poradce č. 3969, zkušební komisař KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 1.513 Kč 
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Regionální školení severomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální školení
Místo konání: Frýdek-Místek, Katolický lidový dům, ul. Fr. Čejky 738 02

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 27. 3. 2013, 9:00–15:30 hod.
Téma: Účetní a daňové novinky roku 2013:

� novela ZDP pro rok 2013 v příkladech,
� novela zákona o DPH od 1. 1. 2013 včetně souvisejících pokynů a informací GFŘ,
� novela účetních předpisů pro rok 2013 v příkladech.

Přednášející: Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně č. 138, zkušební komisařka KDP ČR
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Koordinační výbor

Typ akce: Koordinační výbor
Místo konání: Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, Praha 1, místnost č. 310
Termín: 27. 3. 2013, 13:00–15:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Klub DP středočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské) 
Termín: 28. 3. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Přednášející: JUDr. PhDr. Karel  Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP východočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Hradec Králové, hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
Termín: 4. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: DPH u dovozu a vývozu
Přednášející: Marek Reinoha, specialista a poradce v oblasti cel a unijního obchodu
Garant: Bc. Martin Vycpálek, daňový poradce č. 2934
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP teplického regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Dům kultury Teplice, Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice
Termín: 4. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: Cenné papíry z pohledu daní a účetnictví
Přednášející: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA, daňová poradkyně č. 2642, auditorka
Garant: Ing. Jana Müllerová, daňová poradkyně č. 1801
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Bude doplněno
Termín: 4. 4. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: DPH – bude upřesněno
Přednášející: Olga Holubová, daňová poradkyně č. 367, členka sekce DPH
Garant: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Právní vzdělávání – Správní právo

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Brno, Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, 611 70
Termín: 5. 4. 2013, 9:00–16:00 hod.
Přednášející: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2013
se zaměřením na změny provedené s účinností od 1. 1. 2013

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské) 
Termín: 5. 4. 2013, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Ing. Václav Benda, specialista v oblasti DPH
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 1.500 Kč 

Odborný jazykový kurz angličtiny

Typ akce: Vzdělávání – jazykové
Místo konání: U Půjčovny 952/2, Praha 1
Termín: 6. 4. 2013, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Vladimír Zdražil, lektor má bohaté zkušenosti s obchodním jednáním se zahraničními

partnery s důrazem na zprostředkování prodeje obchodních společností zahraničním
investorům. Mezi jeho další aktivity patří sestavování a překlad účtových rozvrhů účetních
jednotek do angličtiny a lektorská činnost v oblasti mezinárodního obchodu a smluv
s mezinárodním obsahem.
Mgr. Marcela  Rodová, lektorka anglického a německého jazyka Jazykové školy Zachová s.r.o.
Pelhřimov, kde pracuje od jejího vzniku. V současné době působí na pozici hlavní metodičky
výuky cizích jazyků. Angličtinu studovala na Univerzitě Karlově v Praze. Lektorka se
specializuje jak na individuální, tak i skupinovou výuku. Vede kurzy všeobecného
i odborného jazyka.

Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Cena: 2.420 Kč 

Zasedání Prezidia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Sídlo KDP ČR, Kozí 4, Brno
Termín: 8. 4. 2013, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Zasedání Sekce pro profesní otázky

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Litomyšl – Evropské školicí centrum
Termín: 9. 4. 2013, 9:00–18:00 hod.
Garant: Mgr. Michal Frankl, vedoucí Sekce
Kontakt: Vladimír Šefl, tel.: 542 422 325, e-mail: sefl@kdpcr.cz
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Klub DP olomouckého regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Regionální centrum Olomouc s.r.o, Jeremenkova 40B, (naproti hlavnímu nádraží ČD, 

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 10. 4. 2013, 9:30–14:00 hod.
Téma: Daň z příjmů fyzických osob
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR, 

členka Prezidia KDP ČR
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Sekce DPFO

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 448
Termín: 10. 4. 2013, 10:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

DPFO, DPPO, DPH v hotelu Olšanka

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 3, Kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská ulice č. 23
Termín: 11. 4. 2013, 9:00–18:00 hod.

12. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Přednášející: JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, ředitel Finančního ředitelství pro hl. město Prahu;

Ing. Eva Nedorostková, Finanční ředitelství v Brně;
Ing. Ladislav Pitner, Ministerstvo financí ČR;
Ing. Eva Sedláková, Ministerstvo financí ČR, specialistka v oblasti DPFO;
Ing. Ilona Součková, Generální finanční ředitelství, specialistka v oblasti DPPO, přednáší na 
přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO;
Mgr. Radmila Kulková, Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru nepřímých daní

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.400 Kč 

Zasedání Sekce majetkové daně

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 15
Termín: 12. 4. 2013, 10:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM 2013

Typ akce: Vzdělávání – konference
Místo konání: Bratislava
Termín: 16.–17. 4. 2013, 9:00–15:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Klub DP olomouckého regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Regionální centrum Olomouc s.r.o, Jeremenkova 40B, (naproti hlavnímu nádraží ČD, 

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 17. 4. 2013, 9:30–14:00 hod.
Téma: Zajištění a vymáhání daňových pohledávek správcem daně podle daňového řádu
Přednášející: Ing. Bohumil Holuša, Finanční úřad ve Frýdku-Místku
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Zasedání Sekce účetnictví

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 254
Termín: 24. 4. 2013, 9:30–12:30 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

Klub DP středočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské) 
Termín: 25. 4. 2013, 15:00–17:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Přednášející: Ing. Eva Nedorostková, OFŘ v Brně
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Daň z příjmů v daňových judikátech (včetně judikatury NSS) 
ve srovnání se stanovisky MF především na bázi Koordinačních výborů 
– vybrané oblasti – aktuality 2012, 2013

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Hotel Krystal, José Martího 2/407, Praha 6
Termín: 25. 4. 2013, 9:00–17:00 hod.

26. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Přednášející: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757, vedoucí sekce DPPO KDP ČR, 

člen Prezidia KDP ČR
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.400 Kč 

Klub DP jihočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: České Budějovice, hotel Budweis, Mlýnská 6, www.hotelbudweis.cz
Termín: 30. 4. 2013, 9:00–15:00 hod.
Téma: Pracovní právo
Přednášející: JUDr. Dana Hospodářská, Úřad práce v Českých Budějovicích
Garant: Jiřina Liláková, daňová poradkyně č. 1958
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=4009&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3990&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3991&mgrp=1
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DaÀov˘ poradce má moÏnost (mimo urãit˘ch akcí – napfi. klubová setkání ãi

Nymburk) pfiihlásit i dal‰í osoby, zejména své spolupracovníky. 

termín akce jméno účastníka stravování ubytování
(ano/ne)* (ano/ne)*

* Je zajišťováno pouze na vybraných akcích.

číslo osvědčení: __________________________________________________________________ jméno, příjmení, titul:  ______________________________________________________________________

telefon: ____________________________________________________________ e-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________

fakturační adresa: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(fakturační adresa je závazná pro dané akce a nelze ji měnit)

IČ: ____________________________________________________________________ DIČ: __________________________________________________________________________________________________________________________

poznámka: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(specifické požadavky na ubytování, stravování a další upřesnění)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přihlášky můžete zasílat elektronicky na www.kdpcr.org v sekci Portál vzdělávání, případně poštou na adresu KDP ČR
nebo faxem. Vyplněním a zasláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů
Komoře daňových poradců ČR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro realizaci objednaných služeb a marketingové
účely a se zasláním účetních dokladů elektronickou cestou. Více informací Vám poskytnou pracovníci kanceláře KDP ČR
na tel. čísle 542 422 311. Přihláška je univerzální, vyplňujte pouze údaje, které se vztahují ke konkrétní akci.

Komora daňových poradců ČR, P. O. Box 121, 657 21  Brno 2, tel.: 542 422 311, fax: 542 210 306, www.kdpcr.cz, 
e-mail: kdp@kdpcr.cz

Přihláška na vzdělávací akce KDP ČR
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Objednací lístek na publikace

Název publikace/ks: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo osvědčení: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jméno, příjmení, titul: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakturační adresa: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IČO: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIČ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovní adresa: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poznámka: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednací lístek můžete zaslat poštou na adresu: KDP ČR, P. O. Box 121, 657 21 Brno, faxem: 542 210 306, e-mailem:
kdp@kdpcr.cz, případně si publikace můžete objednat elektronicky na: 
http://www.kdpcr.cz/default.asp?nDepartmentID=7&nLanguageID=1

Knihy vám budou zaslány poštou nejpozději do 10 dnů od objednání. K ceně bude přiúčtováno poštovné.
Více informací vám poskytnou pracovníci kanceláře Komory na tel. čísle 542 422 311.

Vyplněním a zasláním této objednávky uděluji souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů Komoře daňových
poradců ČR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro realizaci objednaných služeb a marketingové účely a se zasláním
účetních dokladů elektronickou cestou.
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