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Nov˘ ﬁád nejen daÀov˘

ÚVODNÍK

V souladu s volebním programem člena Prezidia, pana Zdeňka Burdy, bylo usnesením
Prezidia ze dne 27. 2. 2012 schváleno celorepublikové turné k daňovému řádu
a k problematice datových schránek, které nás všechny od 1. 7. 2012 nevyhnutelně doženou.
Čtyři procesní nadšenci a jeden nadšenec pro datovou komunikaci připravili pro své kolegy
dvoudenní seminář, který nabízí zájemcům z řad daňových poradců napříč republikou
poznatky s uplatňováním daňového řádu v praxi společně. Seminář zároveň poskytuje
ucelený výklad problematiky datových schránek včetně praktických návodů, jak se
s povinným zřízením datových schránek a s nimi spojenou komunikací vypořádat. Osobně
z toho mám velikou radost, neboť se podařilo celé řadě posluchačů přiblížit velmi palčivé
téma komunikace skrze datové schránky, která bude pro všechny z nás od 1. 7. 2012
povinná. Společně s datovými schránkami se snad stravitelnou formou podařilo přiblížit
i konkrétní procesní problémy širší daňové veřejnosti. Obecně je správa daní jakousi
Popelkou ve sféře pozornosti daňových poradců, nicméně správně vedený daňový proces a znalosti techniky procesní
obrany jsou nutnou podmínkou úspěchu v daňovém řízení i přesto, že hmotně právně daňový subjekt může být v právu.
Nejsou-li hmotné právo a na něm vybudované argumenty správně ukotveny v procesu, může snadno dojít k bezpráví
a k doměření daně. Za velmi pozitivní považuji, že přednášející navzájem své přednášky bez nároku na honorář
moderují, doplňují poznatky z vlastních praxí a místy pro osvěžení pozornosti posluchačstva okoření hranými scénkami
z daňového prostředí. Naplňuje mě jako „pravověrného procesistu“ radostí to, když mohu Prezidium na zasedání
informovat o zájmu posluchačstva a dílčích úspěších v souvislosti s prezentováním semináře Zkušenosti s daňovým
řádem a komunikace se správcem daně pomocí datových schránek.
Jako „pravověrného procesistu“ mě radostí naplňuje i Sledování judikatury dle návrhu kolegy pana Tomáše Hajduška,
člena Prezidia. Judikáty jsou kanceláří Komory přehledně a kvalifikovaně anotované a čitateli poskytují rychlou orientaci
ohledně projednávané problematiky. Byť i já sám jsem měl určité pochybnosti o šíři využitelnosti tohoto instrumentu,
musím po vlastních praktických zkušenostech konstatovat, že se jedná o nástroj velice praktický a mocný. Paradoxně
jsem dokonce nalezl v anotacích výsledek rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR v kauze, kterou jsem v prvním
stupni před krajským soudem osobně zastupoval a výsledku řízení před NSS ČR jsem neměl povědomost. Nezbedným
klientem byl shodou okolností advokát, který si pak kasační stížnost sepsal sám. O kasační stížnosti, jejím obsahu
a výsledku projednání mě jaksi pozapomněl informovat. Díky instrumentu Sledování judikatury jsem výsledky tohoto
rozhodnutí snadno zachytil a doplnil do mého spisu. Zároveň to byla i krásná příležitost, jak nezbednému klientovi
vyčinit. Ve světle vcelku zanedbatelných nákladů na tento projekt se po jeho vyzkoušení snad rozjasnily tváře i těch
největších škarohlídů.
Na poli informačních technologií nás všechny čeká ještě dlouhá cesta. Dlužno přiznat, že v minulosti Komora bohužel
nezachytila překotný vývoj informačních technologií a vývojově poněkud ustrnula. Nejvýrazněji na tomto poli vyčnívá náš
interní web, který je značně zastaralý, nevyhovující, neobratný a v mnoha ohledech již nepřehledný. Člen Prezidia, pan
Milan Vodička, však pevně třímá v rukou prapor pokroku na poli informačních technologií a neúnavně kráčí vpřed. Pevně
věřím, že jím zorganizovaná široká diskuze napříč Komorou ohledně podoby nového webu ve velmi blízké budoucnosti
přinese nové webové stránky, které budou více vyhovovat aktuálním potřebám členské základny. S ohledem na složitost
a nákladnost tohoto projektu to však bude ještě dlouhá cesta. Tuto problematiku pečlivě sleduji, neboť i mě stav věci
trápí. Ostatně proto jsem toto téma zmínil i ve svém volebním programu. Kdokoli má k tomuto tématu co říci, nechť se
se svými podněty do diskuse a práce zapojí. Jistě to bude práce přínosná a radostná.
Osobně s nadšením vyhlížím nyní již tradiční podzimní semináře ke konkrétním daňovým tématům pod záštitou
Nejvyššího správního soudu ČR a zároveň na jeho půdě. Tento rok by se seminář měl věnovat tématům procesním.
Přípravě tohoto semináře se věnuji společně s kolegou panem Zdeňkem Burdou a vedoucím odborné sekce správy daní
panem Jaroslavem Kobíkem. Pevně věřím, že i tento rok budou témata zajímavá a odborné veřejnosti výstupy tohoto
semináře poskytnou cenné informace.
Mám radost, že se mohu podílet na smysluplných věcech, které Komoru posouvají byť o milimetry ale stále kupředu.
Radost z výsledků je pak tou největší satisfakcí za čas věnovaný jednotlivým dílčím problémům. Jistě není vše dokonalé
a dokonalé být ani nemůže, nicméně na pokrok bychom neměli rezignovat.
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To nejlepší pro Komoru je nutné hledat v široké diskuzi. Pro smysluplnou diskuzi je symptomatické, že se v ní utkávají
různé názory. Ze střetů těchto různých názorů v rámci diskuze pak vyvstane ten nejlepší názor, nebo vyvstane názor
zcela nový. Těsně před posledním zasedáním Prezidia dne 28. 5. 2012 byla Prezidiu jedním z našich kolegů vytčena
„názorová rozpolcenost“. Kolega uvedl, že preferuje Prezidium jednotné a jednající ve shodě. Takový názor musím jako
zcela nezdravý odmítnout. Totiž různost názorů je žádoucí a je projevem skutečné demokracie. Jak jsem již naznačil
shora, jedině v diskuzi s oponentem je možné nalézt to nejlepší řešení pro celek. Vládu jedné stany a jednoho názoru
jsme všichni již zažili. Historie zkaženost a neefektivitu takového řádu nadevší pochybnost prokázala. Hlasy, které volají
po návratu k takovému řádu, považuji pro Komoru za velmi škodlivé.

ÚVODNÍK

Někteří si také z neznalosti systémového uspořádání pletou Prezidium s vládou republiky, která jistou názorovou
jednotnost vykazuje. Prezidium je ale s ohledem na volební systém spíše parlamentem než vládou. Prezidium totiž na
rozdíl od vlády není a nemůže být založeno na koalici jakýchsi stranickou disciplínou názorově stmelených stran, jejichž
cílem je uchvácení moci či prosazení společných myšlenek. Prezidium naopak musí být odrazem zdravé názorové
různosti naší členské základny skrze zvolené jednotlivce. Z tohoto důvodu považuji hlasy (naštěstí ojedinělé) volající po
názorové jednotnosti Prezidia jen za projev nepochopení systému.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přeji Vám všem klidné a ničím nerušené prázdniny, v průběhu kterých si budete vychutnávat úspěšné zvládnutí
prodlouženého termínu pro podání přiznání k dani z příjmů.

Ing. David Hubal
člen Prezidia KDP ČR
daňový poradce, osvědčení č. 2600
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V˘voj daÀové a související
legislativy v prvém pololetí 2012
Ing. Pavel Běhounek, daňový poradce, č. osvědčení 601

1 Výklady k některým změnám
od 1. 1. 2012
1.1 Ke švarcsystému
Podle ankety advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte
Legal provedené mezi manažery stovky českých firem, je
„nejhorším legislativním počinem roku 2011“ nesystémový postih švarcsystému (výsledky na http://www.deloitte.com/cz/zakonroku2011). Myslím, že výsledek ankety
není třeba nijak komentovat, jen si dovolím vyslovit řečnickou otázku, jak by se asi umístila jednoznačnost a jednoduchost uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
ve stavebnictví, pokud by byla nominována mezi právní
paskvily letošního roku – asi by musely být uděleny dvě
první ceny.
Protože nejistota hranice mezi legálním zajišťováním
některých činností osobami samostatně výdělečně činnými a nelegálním výkonem závislé práce je přetrvávajícím
zásadním problémem letošního roku, upozorňuji na
metodickou informaci ke švarcsystému, kterou vypracoval odbor legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory ČR a která je dostupná na http://www.komora.cz/hk-cr-jak-na-svarcsystem.aspx. Dále upozorním na
některé letošní informace Státního úřadu inspekce práce
a také na dva velice zajímavé judikáty související s problémem závislé práce, které potvrzují (obdobně jako judikatura ke zdanění příjmů jako příjmů ze závislé činnosti), že
zásadní není to, jak se situace jeví kontrolním orgánům na
prvý pohled, ale to, jak dokážou kontrolní orgány své
dojmy prokázat (pokud protistrana sama nepřistoupí na
klasifikaci určité činnosti jakožto závislé práce.
Zajímavé poznatky s kontrolou švarcsystému lze vyčíst
z tiskových zpráv Státního úřadu inspekce práce zveřejněných na http://www.suip.cz/tiskove-zpravy/mesicni/.
Namátkou jsem vybral tyto informace:

ZMùNY DA≈OVÉ LEGISLATIVY

Tento pﬁíspûvek upozorÀuje na nûkteré zku‰enosti s legislativními zmûnami
od 1. 1. 2012 vãetnû dÛleÏit˘ch v˘kladÛ k tûmto zmûnám, které se objevily
v leto‰ním roce, dále shrnuje legislativní zmûny, které nabyly úãinnosti nebo
byly pﬁijaty v prÛbûhu prvého pololetí leto‰ního roku. Druhá ãást pﬁíspûvku
je vûnována legislativním zmûnám chystan˘m pro rok 2013.

Z tiskové zprávy za 1. čtvrtletí 2012: „Narůstá ovšem
i počet pokut uložených v rámci kontroly vyplývající ze
zákona o zaměstnanosti. V průběhu 1. čtvrtletí 2012
dosáhl výše 65 evidovaných pokut ve výši 6.391.400 Kč.
Na jižní Moravě tak např. byla v měsíci březnu udělena
pokuta ve výši 750.000 Kč zaměstnavateli, který nelegálně dával práci 3 osobám po dobu jednoho měsíce.
Zaměstnavatel po kontrole dodatečně uznal existenci
pracovněprávního vztahu, zaměstnancům vydal pracovní
smlouvy a zpětně je přihlásil k sociálnímu pojištění. S jednotlivými osobami je dále vedeno přestupkové řízení,
jehož předmětem je výkon nelegální práce.“
Z tiskové zprávy za duben 2012: „Výkon kontrolní činnosti orgánů inspekce práce má nejen sankční, ale také preventivní charakter. Závažné nedostatky samozřejmě
nelze než nepotrestat udělením pokuty, inspektor však
také ukládá opatření k odstranění závad, a ve stanovené
lhůtě tak má zaměstnavatel možnost dát vše do pořádku.
I tak však kontrolní činnost inspektorům přináší nejedno
úskalí. Např. v jednom nejmenovaném středočeském
pneuservisu uzamkli pět inspektorů inspekce práce provádějících kontrolu zaměřenou na nelegální zaměstnávání a otevřeli jim až současně s příjezdem Policie ČR.“
Z tiskové zprávy za květen 2012: „V prvních dvou červnových dnech odhalili čtyři inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
celkem 44 osob, které nelegálně pracovaly pro 16 zaměstnavatelů působících v Pardubicích v rámci kulturních akcí
,Pernštýnská noc’ a ,Aviatická pouť’.“
Internetové stránky Státního úřadu inspekce práce obsahují některé praktické informace k závislé práci, např. na
http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetenceorganu-inspek ce-prace/ je zveřejněna informace SÚIP
k záležitosti výkonu závislé práce včetně metodického
pokynu SÚIP č. 01/2012 z 31. 3. 2012 řešícího povinnost
právnické nebo fyzické osobě mít v místě pracoviště
e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012
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kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního
vztahu a dokladů.
Informace SÚIP k záležitosti výkonu závislé práce konstatuje například, že „... k tzv. zastřenému výkonu závislé
práce tedy může docházet pouze v případě, že dodavatelem díla (obchodním zástupcem, mandatářem atd.) je
fyzická osoba vlastnící živnostenský list, nikoli obchodní
společnost.“ Jedním z klíčových znaků závislé práce, jak
potvrzuje i informace SÚIP, je to, že zaměstnanec podléhá
pokynům zaměstnavatele práce ohledně pracovních
postupů a pracovní doby.

Jak již bylo naznačeno výše, letošní judikatura ochladila
nadšení inspektorů práce – na prokázání nelegální práce
a udělení pokuty nestačí jen vrchnostensky sepsaný kontrolní protokol, ale správní orgány musí přečin ve správním řízení řádně a jednoznačně dokázat. Podívejme se
tedy dále na rozsudky Nejvyššího správního soudu
z dubna letošního roku, sp. zn. 4 Ads 115/2011 a čj. 4 Ads
177/2011-120.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2012,
čj. 4 Ads 115/2011-59, sice nedává odpověď na posuzování či prokazování závislé práce, ale popisuje případ, kdy
na základě kontrolního zjištění ze dne 1. 4. 2009:
 bylo odejmuto cizinci („nelegálnímu zaměstnanci“)
pracovní povolení z důvodu výkonu nelegální práce
(rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 2011,
čj. 1 Ad 70/2010-28; tímto rozsudkem se zabývá rozsudek NSS),
 byla „nelegálnímu zaměstnavateli“ udělena Úřadem
práce v Jeseníku pokuta za porušení zákona o zaměstnanosti ve výši 80 tis. Kč (ohledně zákonnosti této
pokuty je vedeno u Městského soudu v Praze řízení
pod sp. zn. 10 Ad 25/2010).
„Nelegální zaměstnanec“ i „nelegální zaměstnavatel“
v daném případě tvrdili, že se jednalo o bezplatnou sousedskou výpomoc. Naproti tomu MPSV bylo názoru, že
byla stanovena naturální mzda v podobě stravy a piva.

ZMùNY DA≈OVÉ LEGISLATIVY

Na stejném místě je dostupná také informace SÚIP ze
7. 5. 2012, která se zabývá výkladem obsahu termínů
„pracoviště zaměstnavatele“ a „kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu“. Např. je zde
uvedeno, že v případech, kdy je místo výkonu práce sjednáno v pracovní smlouvě jako vymezený obvod (např. území
zemědělského hospodářského celku), tak „... inspektor
ověří totožnost zaměstnance vykonávajícího práci
a následně ověří existenci pracovněprávního vztahu kontrolou kopií dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu v místě řídícího pracoviště zaměstnavatele pro daného zaměstnance, tj. v místě pracoviště
vedoucího zaměstnance, který dotyčného zaměstnance
řídí. Na tomto řídícím pracovišti je zaměstnavatel povinen
mít kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel může svou povinnost rovněž
splnit tím, že neprodleně doručí předmětné doklady na
místo, kde byla kontrola zahájena.“

Městský soud rozhodl takto: „Za situace, kdy protokol
o kontrolním zjištění ze dne 1. 4. 2009 a protokol o kontrole z téhož dne jsou považovány za klíčové důkazy,
z nichž vycházely správní orgány obou stupňů, je třeba,
aby byly konkrétní, jednoznačné a prokazovaly tvrzené
skutečnosti. V daném případě je v protokolu o kontrolních
zjištěních konstatováno, že osm cizinců vykonávalo činnost spočívající v pomocných a úklidových pracích. V protokolu o kontrole je zachyceno vyjádření pana O., který
od samého počátku tvrdil, že se jednalo o dobrovolnou
výpomoc za stravu, čímž dokazování skončilo. Správní
orgán nezajistil ani výpověď žalobce a ostatních cizinců,
aby mohl alespoň porovnat jejich výpovědi. Zjištěný skutkový stav v řízení před správním orgánem tak městský
soud označil za zcela nedostatečný, neboť záznam o kontrole a protokol o skutkovém zjištění je příliš stručný
a neurčitý. Podle městského soudu nelze na základě těchto důkazů učinit závěr, že by žalobce prováděl úklidové
práce v pracovněprávním nebo obdobném poměru.
Žalobce i pan O. se během správního řízení opakovaně
bránili tím, že šlo jen o výpomoc s úklidem po zimě. Za
situace, kdy nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav věci,
nebylo možné označit aktivitu žalobce za výkon závislé
práce ve smyslu § 2 odst. 4 zákoníku práce.“
Nejvyšší správní soud sice rozhodnutí Městského soudu
zrušil, avšak z důvodů nesprávného procesního projednání případu Městským soudem. Případ tedy ještě bude mít
pokračování, ale myslím, že není důvodu, aby se Městský
soud odchýlil od svého předchozího vyhodnocení situace –
v obecné rovině totiž jeho argumentaci potvrdilo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2012,
čj. 4 Ads 177/2011-120.
Rozsudkem ze dne 27. 4. 2012, čj. 4 Ads 177/2011-120,
Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí Úřadu práce
hl. m. Prahy, jímž byla uložena pokuta 100 tis. Kč za
umožnění nelegální práce cizinců podle § 140 odst. 4
písm. e) a § 141 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, a věc byla vrácena Státnímu úřadu
inspekce práce k dalšímu řízení.
V protokolu o kontrole bylo ve věci paní N. uvedeno: „obsluha v prodejně, dozor nad nákupem zákazníků (v době
kontroly nabízela zboží v provozovně kontrolované osoby
na výše uvedené adrese), a u pana P: „pomocník ve skladu (v době kontroly pomáhal zaskladňovat zboží v provozovně kontrolované osoby na výše uvedené adrese)“.
Dále bylo uvedeno: „V době příchodu kontrolní skupiny
do prodejny byla v prodejně za pokladnou přítomna majitelka O. B. T. K. Dále se v prodejně pohybovala T. H. N.,
která dohlížela na zákazníky při nákupu zboží a pan V. D. P.,
jenž pracoval ve skladu, kde přemísťoval krabice se zbožím. ... Pracovní smlouvy s těmito osobami předloženy
nebyly.“
Nejvyšší správní soud konstatoval: „K posouzení práce
cizincem jako nelegální práce ve smyslu zákona
o zaměstnanosti je třeba, aby tuto práci vykonával cizinec
e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012
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soustavně, podle pokynů a za mzdu, plat nebo odměnu.
Cílem zákona o zaměstnanosti totiž není potírat jakoukoli
práci cizinců, ale jen takovou, kterou cizinci vykonávají
v rozporu s povolením k zaměstnání (například jiný druh
práce) nebo bez povolení k zaměstnání, tedy práci, která
je obdobná závislé práci ve smyslu zákoníku práce.

... Žalovaný v dalším řízení po řádně provedeném dokazování znovu posoudí odpovědnost stěžovatelky za spáchání správního deliktu spočívající v umožnění výkonu
nelegální práce paní N. a pana P. Při hodnocení práce
jako nelegální ve smyslu § 5 písm. e) bodu 2 zákona
o zaměstnanosti přitom bude vycházet z toho, že se musí
jednat o práci obdobnou závislé práci ve smyslu zákoníku
práce.“

1.2 Ke zdanění zpevněných ploch v roce 2012
Na zavedení samostatných sazeb daně z pozemků pro
zdanění zpevněných ploch používaných k podnikání
novelou č. 212/2011 Sb. reagovalo GFŘ informací z listopadu 2011. Kontroverznost uvedené informace (zejména
v otázce dlažby coby stavby) potvrdil článek Ing. Jiřího
Rozkovce s názvem „Novela zákona o dani z nemovitostí
očima stavebního inženýra“ (viz e-Bulletin KDP č. 3/2012).
V závěru ledna 2012 GFŘ informaci z listopadu 2011 ke
zdanění zpevněných ploch doplnilo o další informaci, která
se zabývá především stavbami (komunikacemi a parkovišti)
sloužícími veřejné dopravě, dále zpevněnými plochami ve
dvorech a vnitroblocích domů s nájemními byty a pronajatých pozemků (zpevněných ploch). Informace GFŘ k dani
z nemovitostí jsou soustředěny na http://cds.mfcr.
cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/200.html?year=0%C2%93.

1

Informace Generálního finančního ředitelství k režimu
přenesení daňové povinnosti (dále též „RPDP“) jsou
soustředěny na této adrese: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/
xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html?year=0%C
2%9341.
Generální finanční ředitelství zde 7. 2. 2012 mimo jiné
zveřejnilo tabulku „Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty“, kde je uvedeno 70 příkladů zdanitelných plnění s posouzením, zda se u nich RPDP použije, či
nikoli. Dne 3. 4. 2012 GFŘ uvedenou tabulku doplnilo
o další dvě tabulky, a to: tabulku II, která obsahuje 183
případů, ve kterých se RPDP použije, a tabulku III, která
obsahuje 121 případů, ve kterých se RPDP nepoužije.
Dne 5. 6. 2012 přibyla odpověď na dotaz, zda musí být na
daňovém dokladu uveden správný kód dle klasifikace
CZ-CPA (pochopitelně bylo potvrzeno, že zákon o DPH
žádnou takovouto povinnou náležitost daňového dokladu
nepředepisuje).

ZMùNY DA≈OVÉ LEGISLATIVY

... Nejvyšší správní soud uzavírá, že správní orgány
nevedly vůbec žádné vlastní dokazování, nýbrž vycházely
toliko z listin, opatřených celních úřadem, které však mají
sloužit jako podklady pro zahájení správního řízení o spáchání správního deliktu (srov. § 126 odst. 4 věta poslední
zákona o zaměstnanosti), nikoli jako důkazy, na jejichž
základě má být prokázáno, že účastník správního řízení
spáchal správní delikt. Správní orgány v projednávané
věci zcela rezignovaly na svou základní úlohu v řízení
o uložení pokuty za spáchání správního deliktu, tj. vlastním dokazováním zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti. Správní orgány nijak nevyvrátily tvrzení stěžovatelky, že se v případě činnosti paní N. a pana P. v její
provozovně nejednalo o jednorázovou výpomoc (úsluhu)
mezi příbuznými, za což jim ani nebyla vyplacena žádná
finanční protihodnota, tj. mzda, plat nebo odměna.
Dosud zjištěný skutkový stav ohledně výkonu nelegální
práce paní N. a pana P. pro stěžovatelku a charakteru
jejich pracovní činnosti v provozovně stěžovatelky tak
nemůže obstát.

1.3 K přenesení daňové povinnosti
ve stavebnictví od 1. 1. 2012

Režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví byly
věnovány dva příspěvky Koordinačního výboru (dále též
„KooV“):
 KooV 359/22.02.12 Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e ZDPH – projednaný dne 22. 2. 2012,
 KooV 366/04.04.12 Vymezení stavebních a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně připojeného k budově – projednaný dne 4. 4. 2012.
Příspěvek KooV 359/22.02.12 řeší tyto problémy:
1. Status příjemce – viz níže.
2. Oprava základu a výše daně podle § 42 ZDPH se provede v tom daňovém režimu, který byl uplatněn
u původního plnění – např. opravy plnění zdaněného
v roce 2011 ve standardním režimu se provedou také
ve standardním režimu.
3. Rozsah plnění dle § 92a RPDP se uplatní na veškeré
služby uvedené v kódech CZ-CPA 41 až 43 – nezkoumá se, zda se jedná o práci stavební, montážní nebo
jinou. Ustanovení § 92e se uplatní i na dodání zboží
s montáží, je-li toto dodání zatříděno pod kódy CZ-CPA
41 až 43, neuplatní se však u převodu nemovitostí.
4. U vedlejšího plnění se použije stejný režim jako
u plnění hlavního – např. bude-li v rámci dodávky
elektroinstalačních prací poskytnuta i revize dodaných
rozvodů, uplatní se RPDP na celou službu, i když služba revize, je-li samostatně poskytnutá, podléhá režimu
standardnímu.
5. Kolize RPDP s intrakomunitárními plněními – v těchto případech (v praxi spíše výjimečných, kdy je poskytovatel osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku a současně je z jakéhokoli důvodu plátcem v ČR)
bude mít přednost RPDP.

Viz http://cds.mfcr.cz – LEGISLATIVA A METODIKA – Informace, stanoviska a sdělení – Daň z přidané hodnoty – Režim přenesení daňové povinnosti.
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6. Elektronické předkládání výpisu – GFŘ neakceptovalo jinou možnost předkládání výpisu z evidence dle
§ 92a než v elektronické podobě.
7. Doplnění výše daně na daňový doklad – GFŘ trvá na
tom, že výši daně nestačí doplnit v daňové evidenci,
ale že musí být doplněna na daňový doklad.

Příspěvek KooV 366/04.04.12 Vymezení stavebních
a montážních prací při opravách a údržbě zařízení pevně
připojeného k budově se zabývá opravami výslovně neuvedenými v kódu 43 a konstatuje, že stavebněmontážními
pracemi jsou i opravy zařízení, jejichž instalace je stavebněmontážní prací (např. oprava klimatizace s výjimkou klimatizace průmyslové), nejsou-li tyto opravy výslovně
zatříděny v jiném kódu (např. opravy elektrospotřebičů
pro domácnost tak stavebněmontážní prací nejsou, ačkoli
jejich instalace ano). GFŘ příspěvek KooV uzavřelo s tímto
závěrem: „Veškeré příslušné opravy a údržba zařízení
pevně připojeného ke stavbě, představující svým charakterem stavební a montážní práce (s výjimkou drobných
oprav a údržby prováděných v rámci ,správcovské’ činnosti či komplexního úklidu pod kódem 81), uvedené jako
takové v kódech 41 až 43, musí být považovány za stavební a montážní práce, na které se vztahuje ustanovení
§ 92e zákona o DPH, jestliže daná oprava či údržba není
explicitně uvedena v jiných kódech CZ CPA např.
v kódech 28, 33, 95.“

1.4 K zahraničnímu kapesnému
Změna zákoníku práce k 1. 1. 2012, která pro zaměstnavatele ve veřejném sektoru zavedla povinné krácení stravného z důvodu bezplatně poskytnutého stravování
zaměstnanci, vyvolala navrhovatelem novely přehlédnutý
problém – při doslovném výkladu by mělo krácení stravného z důvodu bezplatně poskytnutého stravování vliv
i na limitní částku kapesného podle § 180 zákoníku práce
(ve výši 40 % zahraničního stravného), pro soukromý sektor (zde je kapesné řešeno § 166 odst. 2 zákoníku práce)
by potom mělo vliv na maximální částku kapesného, která

Zmíněným problémem se zabýval také příspěvek Koordinačního výboru KooV 362/04.04.12 Kapesné při zahraniční pracovní cestě projednaný dne 4. 4. 2012. Daňová
správa si k dané věci vyžádala dne 16. 3. 2012 stanovisko
MPSV, které potvrdilo výklad právní úpravy kapesného při
zahraničních pracovních cestách od 1. 1. 2012 podle stejných pravidel jako platila ( jednoznačně) před 1. 1. 2012 –
krácení zahraničního stravného z důvodu bezplatného
zabezpečení jídla při pracovní cestě nemá vliv na maximální limit kapesného poskytovaného až do výše 40 %
zahraničního stravného. Pro úplnost dodávám, že na
kapesné nemá zaměstnanec právní nárok a pokud
zaměstnavatel z důvodu bezplatně poskytnutého stravování krátí nejen zahraniční stravné, ale i kapesné, nejedná
se o nezákonný postup a zaměstnanec se nemůže právní
cestou domáhat „nekráceného kapesného“.

ZMùNY DA≈OVÉ LEGISLATIVY

K bodu 1) – status příjemce
 V otázce použití plnění pro ekonomickou nebo jinou
než ekonomickou činnost příjemce se nepodařilo
odsouhlasit postup, kdy poskytovatel uplatní vůči plátci RPDP bez ohledu na využití plnění pro ekonomickou činnost příjemce s tím, že v tomto případě by měl
podle doslovného výkladu ZDPH RPDP uplatnit i příjemce (nad rámec Informace GFŘ ze dne 9. 11. 2011).
Na druhou stranu však GFŘ uvedlo, že pokud odběratel poskytne svému dodavateli platné DIČ, pohlíží se
na něj bez dalšího jako na osobu jednající jako osoba
povinná-plátce, a uplatní se tedy RPDP.
 Stane-li se příjemce plátcem během trvání kontraktu,
analogicky se použije bod 10 přechodných ustanovení
zákona č. 370/2011 Sb. – byla-li uhrazena záloha
odběratelem-neplátcem (z této zálohy dodavatel
povinně či dobrovolně přiznal daň) a k uskutečnění
plnění dojde v době, kdy je již odběratel plátce, uplatní
se RPDP jen na doplatek.

na straně zaměstnance nepodléhá zdanění; tento výklad
naleznete např. v příspěvku Ing. Karla Janouška pod
názvem „Novela zákoníku práce z pohledu cestovních
náhrad“ (viz e-Bulletin KDP č. 1/2012).

Stanovisko MPSV k otázce kapesného obsahuje poměrně
zajímavým způsobem popsané principy výkladu zákoníku
práce: „Pracovní právo je soukromé právo a jako takové
je výkladové. Navíc byly do zákoníku práce doplněny
základní zásady, a ve smyslu § 1a písm. a) zákoníku
práce je v pochybnostech třeba příslušné ustanovení aplikovat ve prospěch zaměstnance.“

1.5 K pojistnému na zdravotní pojištění
z dohod o provedení práce
Poměrně zajímavé názory zaujalo Ministerstvo zdravotnictví k výkladu pojistného na zdravotní pojištění z dohod
o provedení práce, a to jednak ve věci souběhu odměn
z více dohod o provedení práce nepřesahujících 10 tis. Kč
měsíčně, ale v součtu je limit 10 tis. Kč překročen (podle
Ministerstva zdravotnictví se zdravotní pojištění v tomto případě neplatí), jednak v otázce posuzování příjmu dodatečně zúčtovaného po skončení zaměstnání – blíže viz článek
Ing. Lucie Rytířové pod názvem „Dohody o provedení práce
– změny od roku 2012“ (viz e-Bulletin KDP č. 4/2012).
Příslušné vyjádření Ministerstva zdravotnictví v jeho dopisu
všem ředitelům zdravotních pojišťoven ze dne 24. 1. 2012,
čj. MZDR 318/2012, je dostupné na stránkách VZP
v sekci Plátci/Aktuality/Upozornění pro zaměstnavatele
ze dne 31. 1. 2012. Na stránkách VZP v sekci Plátci („Nejčastěji řešíte“) byly v době redakční uzávěrky tohoto článku dostupné souhrnné informace k odvodu pojistného na
zdravotní pojištění jednak z dohod o provedení práce, jednak z dohod o pracovní činnosti.

1.6 Letošní legislativní změny
V průběhu letošního roku nabyly, resp. nabývají, účinnosti např. tyto změny:
 zdravotní reforma, která doprovodným zákonem
č. 375/2012 Sb. přinesla od 1. 4. 2012 i daňové změny;
e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012
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 novela živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. –






Dne 22. 3. 2012 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový
občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., zákon
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákon
č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Jedná se
o základní kameny rekodifikace soukromého práva, které
přinášejí s účinností od 1. 1. 2014 celou řadu zásadních
změn, které mají pochopitelně i daňové souvislosti (např.
nová úprava rozdělování zisku obchodních korporací).

1.7 Zdravotní reforma
Z daňového hlediska přinesla zdravotní reforma dopady
především do DPH – za nejdůležitější lze považovat nové
znění § 58 upravujícího osvobození zdravotních služeb
s jednoznačnější vazbou osvobození na léčbu, když jsou
výslovně osvobozeny pouze činnosti s léčebným cílem
nebo chránící lidské zdraví a služby úzce související.
Dopady zdravotní reformy od 1. 4. 2012 do zákona o DPH
komentovalo GFŘ v samostatné informaci dostupné na
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_meto
dika_4849.html?year=0%C2%93.
Zdravotní reforma přinesla také změny v zákoně
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (osvobození „zdravotnických“ nemovitostí), a v zákoně č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (osvobození darů od daně darovací přijaté poskytovateli zdravotních služeb).
Na téma zdravotnictví z hlediska daní z příjmů byl 4. 4. 2012
projednán příspěvek Koordinačního výboru 357/22.02.12
Pracovnělékařská a jiná zdravotní péče. Příspěvek popisuje pracovnělékařské služby, obsahuje řešení daňové
uznatelnosti nákladů zaměstnavatele na pracovnělékařskou péči o zaměstnance a uchazeče o zaměstnání dle
§ 24 odst. 2 písm. j) bodu 2 ZDP včetně aktualizace
výkladu v pokynu GFŘ D-6, daňové řešení z pohledu
zaměstnavatele i zaměstnance při poskytování komplexních služeb zahrnujících jak pracovnělékařskou, tak i jinou
lékařskou péči o zaměstnance.

Příspěvek Koordinačního výboru vychází mimo jiné
z návrhu prováděcí vyhlášky, která však ještě v polovině
června čekala na své vydání. Přitom zákon č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách již s účinností od
1. 4. 2012 stanovuje v § 53 a násl. povinnosti zaměstnavatelů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců; dopady časového skluzu částečně zmírňuje přechodné ustanovení
zákona č. 373/2011 Sb., které v některých oblastech
poskytuje zaměstnavatelům čas na přizpůsobení se nové
úpravě až do 31. 3. 2013 (§ 98 zákona). K roční přechodné době pro plné zavedení pracovnělékařské péče podle
nových pravidel včetně vstupních prohlídek u dohod
o pracovní činnosti a dohod o provedení práce vydalo
Ministerstvo zdravotnictví stanovisko dostupné na
http://mzcr.cz/Legislativa/obsah/stanoviska-k-zakonuc373/2011-sb-o-specifickych-zdravotnichsluzbach_2539_11.html.
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účinná od 30. 6. 2012;
na základě přechodných ustanovení zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zřídí k 1. 7. 2012 Ministerstvo vnitra advokátu a daňovému poradci datovou
schránku podnikající fyzické osoby;
k 1. 7. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech. Systém základních registrů
(registr osob, registr obyvatel, registr územní identifikace adres a nemovitostí, registr práv a povinností) by
měl přinést zásadní změnu ve fungování celé veřejné
správy, která by měla mít všechny potřebné evidované
údaje (např. trvalé bydliště) vždy automaticky k dispozici jen na základě identifikace příslušné osoby;
novela zákona o investičních pobídkách č. 192/2012 Sb.
účinná od 12. 7. 2012;
novela zákona o daňovém poradenství č. 168/2012 Sb.
účinná od 1. 8. 2012.

1.8 Novela živnostenského zákona
Novela živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. nabývá
účinnosti 30. 6. 2012 a měla by snížit administrativní zátěž
podnikatelů v těchto ohledech:
 Povinné označování provozoven podnikatelského subjektu podnikajícího na základě živnostenského oprávnění identifikačním číslem provozovny a povinnost
toto číslo dále běžně používat. Novela předpokládá
vedení identifikačního čísla provozovny v živnostenském rejstříku jako důsledek požadavku Českého statistického úřadu na statistické sledování počtu a identifikaci provozoven nejrozšířenější formy podnikání
v České republice a zároveň minimalizaci administrativní zátěže podnikatelů, kteří nebudou povinni toto
identifikační číslo používat. Bude ponecháno na uvážení podnikatele, zda přidělené identifikační číslo provozovny v praxi bude používat, pro širokou veřejnost
i orgány státní správy bude zajištěna v rámci informačních systémů veřejné správy identifikace provozovny (živnostenský rejstřík, ARES apod.).
 Oznamování změn údajů podnikatele, které oznámil
vůči správě sociálního zabezpečení, finančnímu
úřadu, úřadu práce a zdravotní pojišťovně, prostřednictvím centrálního registračního místa (CRM). Podnikatelům novela umožňuje na jednom místě, prostřednictvím CRM, oznamovat dalším orgánům státní
správy změny údajů a dokladů, které souvisejí s plněním povinností vůči těmto orgánům, a tato možnost
není podmíněna současným podáním vůči obecnímu
živnostenskému úřadu podle živnostenského zákona;
poskytnuté informace a doklady předá obecní živnostenský úřad příslušnému orgánu státní správy. Podnikatel tak nemusí navštěvovat různé orgány a instituce
sídlící na různých adresách.
 Povinné oznamování změny adresy místa podnikání
podnikatele při současné změně jeho bydliště, jedná-li
se o totožné adresy. Novela odstraňuje povinnost
podnikatele při každé změně adresy místa podnikání
totožné s měnící se adresou bydliště oznamovat tuto
změnu živnostenskému úřadu a zavedením možnosti
podnikatele do budoucna oznámit živnostenskému
e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012
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úřadu svůj požadavek na změnu adresy místa podnikání při změně adresy bydliště povede ke snížení
administrativní zátěže podnikatele, přičemž je na vůli
podnikatele, zda této možnosti využije, či nikoliv. Uvedený postup zároveň zajistí i správnost a aktuálnost
údajů vedených v živnostenském rejstříku.

1.9 Novela zákona o investičních pobídkách

1.10 Rekodifikace soukromého práva
Zákony č. 89 až č. 91/2012 Sb. (nový občanský zákoník,
zákon o obchodních korporacích, zákon o mezinárodním
právu soukromém) rekodifikace soukromého práva zdaleka nekončí, ale teprve začíná – např. na schválení vládou
čeká zcela nový katastrální zákon připravený Ministerstvem zemědělství, je diskutována nová úprava rejstříkového
práva a jsou připravovány i související daňové změny.
V návaznosti na nový občanský zákoník připravilo MF koncept zcela nového zákona o dani z převodu nemovitostí,
který od 1. 1. 2014 počítá s přesunem příjmů nabytých
darem či děděním do předmětu daní z příjmů (koncept je
dostupný na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/
xsl/dane_dan_z_prevodu_nemovitosti_uprava.html), měl by
být představen také koncept zcela nového zákona o dani
z nemovitostí od 1. 1. 2014.
Pochopitelně bude muset být zásadním způsobem změněna i právní úprava daní z příjmů (např. obchodní podíl
je v konceptu nové soukromoprávní úpravy považován za
movitou věc a s tím stávající zákon o daních z příjmů
nepočítá). Současný zákon o daních z příjmů byl zákonem
č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením

1.11 Změny pro rok 2013
Podle dosud platné úpravy jsou k 1. 1. 2013 účinné tyto
změny, které by však měly být odsunuty, resp. zrušeny:
 sjednocení sazby DPH na 17,5 % zákonem
č. 370/2011 Sb.; tato úprava by měla být projednávaným zákonem o změně daňových a pojistných zákonů
v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
(k tomuto zákonu viz níže) posunuta až na rok 2016;
 spuštění zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Dne 21. 3. 2012 vláda rozhodla
o zrušení tohoto zákona, návrh na zrušení tohoto
zákona Poslanecká sněmovna projednala v 1. čtení
dne 20. 6. 2012 (sněmovní tisk č. 689).

ZMùNY DA≈OVÉ LEGISLATIVY

Novela zákona o investičních pobídkách č. 192/2012 Sb.
byla vyhlášena 12. 6. 2012, a účinnosti tak nabývá 12. 7. 2012,
novelizuje i zákon o daních z příjmů a přináší tyto změny
zákona o daních z příjmů:
 změny § 35a a 35b, tj. změny týkající se slevy na dani
na základě příslibu investiční pobídky, především jde
o prodloužení doby uplatňování slevy ze současných
5 na 10 let;
 doplnění pravidel pro zaokrouhlování srážkové daně
v § 36 odst. 3; např. u rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou dluhopisu a emisním kursem se
základ daně a sražená daň nově nezaokrouhluje a na
celé koruny dolů se zaokrouhlí až celková částka daně
sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu – podle
přechodného ustanovení se pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného přede dnem nabytí účinnosti
použije stará úprava;
 změna a doplnění § 38m (podávání daňového přiznání právnickými osobami) týkající se přeměn společností a sloučení penzijních fondů. Dodávám, že GFŘ
vydalo informaci ve věci registrace a podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob podílových fondů, která byla aktualizována 23. 5. 2012
(dostupné na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/
xsl/313.html?year=0%C2%93).

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových
a pojistných zákonů, připraven na zavedení jednoho
inkasního místa (zatím ovšem s účinností od 1. 1. 2015),
novému občanskému zákoníku zatím přizpůsoben nebyl.

Pro rok 2013 lze očekávat především tyto změny:
 Náhrada struktury daňové správy podle současného
zákona o územních finančních orgánech (ÚFO)
strukturou podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR. Z hlediska daňové praxe jde víceméně
jen o přejmenování. Daňová správa bude od 1. 1. 2013
nadále zastřešena Generálním finančním ředitelstvím
se sídlem v Praze a dále bude tvořena Odvolacím
finančním ředitelstvím se sídlem v Praze a 14 finančními úřady pro jednotlivé kraje a Specializovaným
finančním úřadem. Finanční úřady pro jednotlivé kraje
budou mít územní pracoviště, zatím se počítá, že
v místech dnešních 144 finančních úřadů – namísto
dnešních finančních úřadů tedy budou územní pracoviště krajských finančních úřadů. Odvolací finanční
ředitelství by mělo mít prozatím zřízeno osm územních pracovišť odpovídajících dnešním osmi finančním
ředitelstvím – odvolání tedy bude nadále řešit dnešní
finanční ředitelství, ale bude nazýváno územní pracovištěm Odvolacího finančního ředitelství. Obdobná
změna k 1. 1. 2013 se týká i celní správy – viz zákon
č. 17/2012 Sb. Doprovodným zákonem č. 457/2011 Sb.
k zákonu o Finanční správě ČR a doprovodným zákonem č. 18/2012 Sb. k zákonu o Celní správě ČR dojde
k 1. 1. 2013 i k legislativnětěchnickým změnám v zákoně o DPH (např. náhrada Finančního úřadu pro Prahu 1
Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, náhrada
celního orgánu celním úřadem);
 Spuštění důchodové reformy, kvůli které by měl být
k 1. 1. 2013 zaveden zcela nový odvod – pojistné na
důchodové spoření (viz níže);
 Novelizace daňového řádu v souvislosti se zavedení
nového pojistného na penzijní připojištění – viz níže
k pojistnému na důchodové spoření;
 Snížení míry valorizace důchodů – návrh na novelizaci zákona o důchodovém pojištění projednávaný jako
sněmovní tisk č. 659 schválila Poslanecká sněmovna
ve třetím čtení dne 13. 6. 2012. Vzhledem ke složení
Senátu však lze očekávat, že se touto novelou zákona
o důchodovém pojištění bude Poslanecká sněmovna
e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012
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1.12 Pojistné na důchodové spoření
Důchodová reforma k 1. 1. 2013 má být uskutečněna
především na základě zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, jedná se přitom hlavně o možnost tzv.
opt-outu, tedy vyvedení části povinně hrazeného pojistného na důchodové pojištění na soukromý účet do penzijního fondu (3 % vyměřovacího základu pro pojistné na
důchodové pojištění), povinný vlastní příspěvek účastníka
(2 % vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové
pojištění) a následné použití těchto prostředků (po jejich
eventuálním zhodnocení) na úhradu pojistného na zvolený typ důchodového pojištění upravený zákonem
o důchodovém spoření (doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let ve stejné výši, starobní
důchod na dobu 20 let nebo sirotčí důchod na dobu pěti let).

Zatím platná úprava k 1. 1. 2013 zvyšuje účastníkům dobrovolného důchodového spoření sazbu pojistného na
sociální pojištění o 2 % a k datu spuštění jednoho inkasního místa (zatím k 1. 1. 2015) přesměrovává platbu pojistného na sociální pojištění na finanční úřady s tím, že
z vybraného pojistného by bylo 5 % vyměřovacího základu osoby účastné důchodového spoření poukázáno na její
účet u penzijního fondu – tím by se splnilo pravidlo: 3 %
poskytne stát a 2 % se musí podílet účastník.
Protože k 1. 1. 2013 nebude spuštěn projekt jednoho
inkasního místa a transfer prostředků do penzijních fondů
mají již od 1. 1. 2013 zabezpečovat finanční úřady, bylo
rozhodnuto o zavedení zcela nového pojistného – pojistného na penzijní spoření.

ZMùNY DA≈OVÉ LEGISLATIVY



zabývat ještě jednou; vzhledem k pravidlům valorizace
důchodů by přitom měla být novela vyhlášena ve Sbírce zákonů do konce září letošního roku. Podle odůvodnění návrhu by se průměrný důchod měl pro rok
2013 zvýšit o 156 Kč (dle návrhu) namísto 428 Kč (dle
platné úpravy, pro rok 2014 o 90 Kč namísto 278 Kč
a pro rok 2015 o 157 Kč namísto 303 Kč);
daňová úsporná opatření, která jsou součástí návrhu
zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.
Návrh zákona projednává Poslanecká sněmovna jako
sněmovní tisk č. 695 a prvé čtení tohoto návrhu proběhlo v Poslanecké sněmovně dne 6. 6. 2012. Podrobnější komentář je uveden níže;
Pro rok 2013 se chystá důležitá a poměrně rozsáhlá
novela zákona o DPH, jejíž ministerský návrh např.
zavádí pro všechny plátce bez výjimky podávat daňové přiznání výhradně elektronicky. Novelu by měla
vláda projednávat dne 26. 6. 2012 a Poslanecká sněmovna ji pravděpodobně začne projednávat až po
prázdninách, lze tedy očekávat schválení novely až
v samém závěru roku 2012, anebo ( jako u novely od
1. 4. 2011) odklad účinnosti na 1. 4. 2013. Na okraj
k této novele si dovolím připomenout, že projednání
připomínek k této novele bez účasti členů sekce DPH
Komory DP ČR bylo jedním z důvodů o hlasování
o odvolání bývalé prezidentky Komory DP ČR;
V návaznosti na euro unijní úpravu boje s opožděnými platbami účinnou od 16. 3. 2013 by měla reagovat
připravovaná novela obchodního zákoníku od 1. 3. 2013
(automatická třicetidenní doba splatnosti i bez výzvy
a bez úpravy ve smlouvě, v případě veřejnoprávních korporací smluvní doba splatnosti maximálně šedesátidenní) a také změna nařízení vlády upravujícího výši úroků
z prodlení (místo dnešního nastavení: REPO sazba + 7 %
se navrhuje zvýšení: REPO sazba + 8 %). Připomínkové
řízení příslušných návrhů bylo ukončeno 2. 3. 2012;
S účinností od 1. 4. 2013 navrhlo MF zásadní novelu
zákona o omezení plateb v hotovosti, kdy limit
350.000 Kč by nebyl limitem denním, ale limitem
28denním. Připomínkové řízení předloženého návrhu
bylo ukončeno 30. 5. 2012.

Pojistné na penzijní spoření má být od 1. 1. 2013 upraveno zcela novým zákonem o pojistném na penzijní spoření,
jehož návrh Poslanecká sněmovna projednala v prvém
čtení dne 15. 6. 2012. Návrh předpokládá, že účastníkům
penzijního spoření se sníží platba pojistného na sociální
pojištění o 3 % (u zaměstnanců z 6,5 % na 3,5 % vyměřovacího základu) a budou platit finančnímu úřadu
(zaměstnancům bude strhávat jejich zaměstnavatel)
pojistné na důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího
základu pro pojistné na důchodové spoření. Účastník
důchodového spoření tedy zaplatí na pojistném o 2 % více
než osoba, která účastníkem není (pojistné na důchodové
spoření 5 %, pojistné na sociální pojištění nižší o 3 %) – tím
bude dodrženo schválené pravidlo 3 % stát + 2 % účastník.
Systém penzijního spoření přinese účastníkům důchodového spoření vedle povinnosti platit pojistné, resp. zálohu
na pojistné, nové administrativní povinnosti (např. povinnost podat „pojistné přiznání“ k pojistnému na důchodové spoření; pojem „pojistné přiznání“ zavádí návrh zákona
o pojistném na důchodové spoření, přičemž nově zavedené pojistné bude spravováno podle daňového řádu).
V případě zaměstnanců budou přeneseny především na
zaměstnavatele (např. povinnost elektronicky podat hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých poplatníků).
Spolu s návrhem zákona o pojistném na důchodové spoření (sněmovní tisk č. 692) je projednáván také doprovodný zákon (sněmovní tisk č. 693), jehož součástí je
i novelizace daňového řádu. Zavedení nového pojistného
na důchodové spoření vyvolává potřebu novelizace obecné úpravy registrace podle daňového řádu, v rámci
doprovodných změn k zákonu o důchodovém spoření je
proto navrhována novelizace daňového řádu, která předsouvá účinnost některých změn daňového řádu obsažených v zákoně č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa, na 1. 1. 2013 (zatím platí s účinností od 1. 1. 2015
– např. upřesnění právní úpravy pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší v § 141 odst. 2).
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1.13 Zvýšení daní 2013 – vládní návrh
zákona o změně daňových a pojistných
zákonů v souvislosti se snižováním
schodků veřejných rozpočtů
Návrh zákona byl v prvém čtení projednán Poslaneckou
sněmovnou dne 6. 6. 2012 a lze očekávat, že v průběhu
dalšího projednávání bude předložena řada pozměňovacích návrhů a některé by mohly být i schváleny. Zdůrazňuji tedy, že se jedná o návrh.

Součástí návrhu jsou tato opatření u daní z příjmů:
 zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob ve
výši 7 % příjmů pro příjmy ze závislé činnosti, resp.
podnikání přesahující strop vyměřovacího základu pro
pojistné na sociální pojištění – návrh tento příplatek
označuje jako „solidární zvýšení daně“. Opatření je
navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015;
 nemožnost uplatnění slevy na poplatníka u důchodců.
Opatření je navrhováno jako dočasné pro období
2013 až 2015;
 omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatelé)
uplatňující výdaje procentem z příjmů;
 zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty z 15 %
na 35 %.
U ostatních daní jsou navrhována tato opatření:
 zvýšení sazeb DPH na 15, resp. 21 %; opatření je navrhováno jako dočasné pro období 2013 až 2015 a předpokládá sjednocení sazeb k 1. 1. 2016, ke kterému podle
momentálně platné úpravy dochází již k 1. 1. 2013,
 zrušení tzv. zelené nafty pro zemědělce,
 zvýšení spotřební daně u řezaného tabáku na úroveň
zdanění cigaret, a to ve dvou krocích (k 1. 1. 2013
a k 1. 1. 2014),
 zvýšení daně z převodu nemovitosti ze 3 na 4 % od
1. 1. 2013,
 zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění; opatření je navrhováno jako
dočasné pro období 2013 až 2015.
Pokud jde o solidární zvýšení daně, návrh nezavádí klasické progresivní zdanění, ale zvyšuje DPFO o 7 % z rozdílu mezi:
 součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu
daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a
 48násobkem průměrné mzdy (strop vyměřovacího
základu pro pojistné na sociální zabezpečení; tedy cca
1,2 mil. Kč).

ZMùNY DA≈OVÉ LEGISLATIVY

Opatření byla navržena s účinností od 1. 1. 2013, některá
jako opatření dočasná na tříleté období 2013 až 2015.
Součástí návrhu není zvýšení sazby daně z příjmů fyzických osob z 19 % (tato sazba byla schválena v rámci jednoho inkasního místa s účinností od 1. 1. 2015, vláda však
plánuje posun účinnosti jednoho inkasního místa na
1. 1. 2014) na 20 % ( jak schválila vláda 11. 4. 2012),
změny pro rok 2014 by totiž měly být navrženy až ve druhém pololetí tohoto roku.

Např. pro fyzické osoby z řad pronajímatelů návrh nijak
nezvyšuje sazbu daně, solidární zvýšení daně se totiž týká
jen příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (rozhodující není základ daně ze závislé činnosti, tedy superhrubá mzda, ale součet příjmů) a z podnikání a jiné samostatné
výdělečné činnosti (tam je rozhodující základ daně). Solidární zvýšení daně komplikuje zdanění závislou činností,
a proto je navrženo i solidární zvýšení zálohy na daň,
zaměstnanec s ročními příjmy ze závislé činnosti nad strop
pro pojistné na sociální zabezpečení má být povinen
podat daňové přiznání (nebude možné mu provést roční
zúčtování daně); stejně tak nebude možno provést roční
zúčtování daně a zaměstnanec bude povinen podat daňové přiznání, pokud u něho dojde k solidárnímu zvýšení
daně u zálohy (byť jen za jeden měsíc).
Slevu na poplatníka (24.840 Kč) nebude podle návrhu
možné uplatnit u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího
období pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění nebo
ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Omezení se tedy netýká pouze pracujících důchodců, ale všech
důchodců zdaňujících své příjmy. Jedná se o obnovení situace, která panovala před rokem 2008. Návrh omezuje
uplatnění výdajů ve výši 40, resp. 30 % příjmů, částkou
800, resp. 600 tis. Kč; výše výdajů uplatňovaných ve výši
80 či 60 % příjmů omezena nebude (týká se především
příjmů ze živnosti). Např. lékař s ročními příjmy 2,1 mil. Kč
nebude moci uplatnit výdaje v plné výši 840.000 Kč (40 %
z 2,1 mil. Kč), ale jen ve výši 800.000 Kč (k příjmům nad
2 mil. Kč tak nebude z hlediska procentuálních výdajů již
přihlédnuto). Pronajímatel s ročními příjmy 2,1 mil. Kč
nebude moci uplatnit výdaje v plné výši 630.000 Kč (30 %
z 2,1 mil. Kč), ale jen ve výši 600.000 Kč (k příjmům nad
2 mil. Kč tak nebude z hlediska procentuálních výdajů již
přihlédnuto). Živnostník bude moci z příjmů ze živnosti
volné ve výši 5 mil. Kč nadále uplatnit výdaje 3 mil. Kč
(plných 60 % příjmů). Všechny osoby uplatňující výdaje
procentem z příjmů (tedy i živnostníci) nebudou moci
uplatnit:
 daňové zvýhodnění na dítě,
 slevu na manželku/manžela bez vlastních příjmů.

1.14 Závěr
Vše naznačuje, že letošní podzim bude ve znamení přijímání pro běžnou praxi velice důležitých legislativních
změn pro rok 2013 včetně úplných novinek (pojistné na
důchodové spoření). Zároveň bude nejvyšší čas připravovat se na mnohonásobně větší a důležitější změny od 1. 1. 2014
související s rekodifikací soukromého práva, a proto lze
doporučit se prozatím seznámit s již platnými změnami
obsaženými v novém občanském zákoníku či zákonu
o obchodních korporacích (např. s úpravou společností
podle § 2716 a násl. nového občanského zákoníku, která
nahrazuje dnešní úpravu sdružení bez právní subjektivity
podle § 829 a násl. současného občanského zákoníku;
pozornost si jistě zaslouží nová úprava obchodních společností v zákoně o obchodních korporacích, která navazuje na
obecnou úpravu v novém občanském zákoníku atd. atd.).
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Senior a jeho podnikání
a zamûstnání z pohledu danû
z pﬁíjmÛ
Ing. Ivan Macháček, daňový poradce, č. osvědčení 787

1 Vliv souběžné výdělečné činnosti
na výši pobíraného důchodu
Pokud senior pobírá starobní důchod a současně vykonává výdělečnou činnost, může v roce 2012 poprvé požádat
o zvýšení starobního důchodu s účinností od 1. 1. 2012
za podmínek uvedených v § 34 odst. 4 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Podle tohoto ustanovení se výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle § 34 odst. 1 zákona zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní
důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával
výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod
v plné výši, a to za každých 360 kalendářních dnů této
výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Nárok
na toto zvýšení procentní výměry starobního důchodu má
pojištěnec vždy po dvou letech, pokud výdělečná činnost
trvala nepřetržitě po tuto dobu, nebo po skončení výdělečné činnosti. Tento postup se vztahuje až na dobu souběžného výkonu výdělečné činnosti s pobíráním starobního důchodu v plné výši po 31. 12. 2009. Dva roky
uplynuly dnem 31. 12. 2011. To znamená, že OSVČ – pobírající starobní důchod může po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011 požádat v samostatné žádosti
Okresní správu sociálního zabezpečení o úpravu starobního
důchodu s účinností od 1. 1. 2012 ve smyslu znění § 34
odst. 4 zákona o důchodovém pojištění. Na základě této
žádosti obdrží pojištěnec rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o stanovení nové výše starobního důchodu. Navýšení výpočtového základu o 0,4 % za každých
360 kalendářních dnů výdělečné činnosti je jednotné bez
ohledu na výši dosažených příjmů z výdělečné činnosti.

DANù Z P¤ÍJMÒ

Mnozí senioﬁi souãasnû s pobíran˘m starobním dÛchodem dosahují dal‰í
pﬁíjmy z v˘dûleãné ãinnosti. MÛÏe jít jednak o pﬁíjmy dosahované v rámci
pracovnûprávního vztahu, jednak o pﬁíjmy z podnikání a z jiné samostatné
v˘dûleãné ãinnosti, o pﬁíjmy z pronájmu movit˘ch vûcí, bytÛ a dal‰ích nemovitostí, a rovnûÏ tak o ostatní pﬁíjmy zdaÀované dle § 10 zákona ã. 586/1992 Sb.,
o daních z pﬁíjmÛ (dále jen „ZDP“). V následujícím textu si ukáÏeme specifické otázky zdaÀování tûchto pﬁíjmÛ seniorÛ v podmínkách daÀové legislativy
roku 2012.

Příklad č. 1
Občan pobírá starobní důchod od roku 2005.
V letech 2006 až 2012 je stále zaměstnán a dosahuje
roční příjmy ze závislé činnosti v rozmezí 120.000 Kč
až 243.000 Kč. Jeho starobní důchod se skládá z procentní výměry starobního důchodu 10.890 Kč a ze
základní výměry starobního důchodu 2.270 Kč.
Vzhledem k tomu, že senior pobírající starobní důchod
vykonával výdělečnou činnost v letech 2010 a 2011,
zvyšuje se procentní výměra důchodu za 720 dnů této
činnosti o 0,8 % výpočtového základu, tedy
o 10.890 Kč x 0,8 % = 87 Kč. Toto zvýšení přísluší
s účinností od 1. 1. 2012.

Příklad č. 2
Osoba samostatně výdělečně činná pobírá starobní
důchod a současně v letech 2006 až 2012 publikuje
v odborných časopisech. Počínaje r. 2009 je účasten
povinně důchodového pojištění z titulu dosažených
příjmů z výdělečné činnosti ve výši 140.000 Kč až
384.000 Kč v jednotlivých zdaňovacích obdobích.
Jeho starobní důchod se skládá z procentní výměry
starobního důchodu 11.770 Kč a ze základní výměry
starobního důchodu 2.270 Kč. Po podání přehledu
o příjmech a výdajích za rok 2011 požádá OSSZ ve
vyplněné žádosti o zvýšení starobního důchodu.
Vzhledem k tomu, že senior pobírající starobní důchod
vykonával výdělečnou činnost v letech 2010 a 2011,
e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012
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zvyšuje se procentní výměra důchodu za 720 dnů této činnosti o 0,8 % výpočtového základu, tedy o 11.770 Kč x
x 0,8 % = 94 Kč. Zvýšená výše měsíčního důchodu
bude vyplácena od měsíce červenec 2012 a za období
leden až červen bude doplacena ČSSZ.

2 Osvobození starobních důchodů
od daně z příjmů

Podle znění § 4 odst. 1 písm. h) ZDP je od daně z příjmů
osvobozena z úhrnu příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí částka ročně ve výši 36násobku
minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního
roku, do níž se nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku
k důchodu podle zvláštních právních předpisů. Současná
výše minimální mzdy činí 8.000 Kč, tedy přichází do úvahy
osvobození ročně vyplácených důchodů a penzí 288.000 Kč
od daně z příjmů, což odpovídá měsíčnímu důchodu
24.000 Kč. Pokud výše ročního vypláceného důchodu
přesáhne částku 288.000 Kč, je od daně osvobozena výše
důchodu 288.000 Kč a částka převyšující tuto hranici je
zdaněna jako ostatní příjem dle § 10 ZDP.

Příklad č. 3
Občan pobírá důchod ze systému českého důchodového pojištění ve výši 9.300 Kč měsíčně a kromě toho
z důvodu dlouhodobého zaměstnání v Rakousku
i důchod ze zahraničí po přepočtu ve výši 16.000 Kč
měsíčně.

Poznámka
Zatímco podle znění § 4 odst. 1 písm. h) ZDP podléhá zdanění jako ostatní příjem jen částka ročního důchodu převyšující hranici 288.000 Kč, tak
v případě součtu příjmu z výdělečné činnosti důchodce dle § 6 a dílčích
základů daně dle § 7 a 9 převyšujícího částku 840.000 Kč podléhá zdanění
celá výše vyplaceného ročního důchodu, tedy i do částky 288.000 Kč.

DANù Z P¤ÍJMÒ

Podmínky pro osvobození důchodů od daně z příjmů
nalezneme v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP. Počínaje rokem
2011 přistoupila další omezující podmínka pro osvobození důchodů od daně z příjmů obsažená v § 4 odst. 3 ZDP,
týkající se výše dosažených dalších příjmů seniora získaných v souběhu starobního důchodu s další výdělečnou
činností starobního důchodce.

a § 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840.000 Kč. Do příjmů podle § 6 se pro účely tohoto
ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani
příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní
sazby daně. Výše příjmů z kapitálového majetku dle § 8
ZDP a ostatních příjmů dle § 10 ZDP se do limitní částky
nezapočítává.

Příklad č. 4
Občan pobírá starobní důchod ve výši 14.100 Kč
měsíčně. Je nadále výdělečně činný a za rok 2012
dosáhne další zdanitelné příjmy:
 příjmy ze zaměstnání (hrubá mzda) v celkové výši
218.000 Kč,
 příjmy z daňového poradenství ve výši 520.000 Kč,
 příjmy z pronájmu bytů v činžovním domě získaného v rámci restituce ve výši 400.000 Kč.
K příjmům z podnikání a z pronájmu uplatňuje
poplatník výdaje procentem z příjmů.
Dílčí základ daně dle § 7 činí 520.000 Kč – 0,4 x
x 520.000 Kč = 312.000 Kč.
Dílčí základ daně dle § 9 činí 400.000 Kč – 0,3 x
x 400.000 Kč = 280.000 Kč.
Součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně dle § 7
a 9 činí za rok 2012:
218.000 Kč + 312.000 Kč + 280.000 Kč = 810.000 Kč.
Tento součet nepřevyšuje limitní částku 840.000 Kč,
a proto je pobíraný starobní důchod v roce 2012 osvobozen od daně z příjmů.

Příklad č. 5
Souhrnná roční výše důchodu činí u seniora (9.300 Kč +
+ 16.000 Kč) x 12 měsíců = 303.600 Kč. Částka 15.600 Kč,
která převyšuje hranici pro osvobození důchodu od
daně z příjmů, podléhá zdanění jako ostatní příjem dle
§ 10 ZDP. Protože tato výše převyšuje hranici 15.000 Kč
dle § 38g odst. 1 ZDP, musí senior podat daňové přiznání k dani z příjmů, ve kterém si však může uplatnit
slevu na dani na poplatníka, takže jeho daňová povinnost bude nulová.

Počínaje rokem 2011 je na základě ustanovení § 4 odst. 3
ZDP zpřísněna podmínka pro osvobození pravidelně
vyplácených důchodů a penzí od daně z příjmů v případě
souběhu starobního důchodu s další výdělečnou činností
starobního důchodce. Podle tohoto ustanovení se osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP nepoužije v případě, kdy
součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7

Občan pobírá od roku 2011 starobní důchod ve výši
13.500 Kč měsíčně, přičemž pokračuje nadále jako
manažer firmy, a navíc pronajímá byty ve zděděných
dvou činžovních domech. Za rok 2012 dosáhne následující zdanitelné příjmy:
 příjmy ze zaměstnání v celkové výši 520.000 Kč,
 příjmy z pronájmu bytů ve výši 540.000 Kč, prokazatelné výdaje činí 215.000 Kč.
V dubnu 2012 prodal osobní automobil za 520.000 Kč,
který zakoupil v září 2011 za částku 480.000 Kč.
Dílčí základ daně dle § 9 činí 540.000 Kč – 215.000 Kč =
= 325.000 Kč.
Dílčí základ daně dle § 10 činí 520.000 Kč – 480.000 Kč =
= 40.000 Kč.
Pro posouzení osvobození vypláceného starobního
důchodu se bere do úvahy součet příjmů podle § 6
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a dílčího základu daně dle § 9 ZDP: 520.000 Kč +
+ 325.000 Kč = 845.000 Kč
I když tento součet převyšuje limitní výši 840.000 Kč jen
o částku 5.000 Kč, je poplatník povinen v daňovém přiznání za rok 2012 vyplácený starobní důchod v plné
výši 13.500 Kč x 12 měsíců = 162.000 Kč uvést ke zdanění jako příjem do dílčího základu daně dle § 10 ZDP.
Dílčí základ daně dle § 10 pak činí 40.000 Kč +
+ 162.000 Kč = 202.000 Kč.

3 Obecné principy zdanění seniorů

(§ 15 odst. 6),
 odpočet zaplacených členských příspěvků člena odborové organizace (§ 15 odst. 7),
 odpočet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího
vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem
ani nebyly uplatněny jako daňový výdaj poplatníkem
s příjmy podle § 7 ZDP (§ 15 odst. 8).
K dalším odpočtům od základu daně, které může senior
uplatnit, patří odpočet daňové ztráty vzniklé z podnikání
dle § 7 ZDP nebo z pronájmu dle § 9 ZDP za podmínek
uvedených v § 34 odst. 1 ZDP.
Z vypočtené daně z příjmů si může senior uplatnit:
 základní slevy na dani z příjmů podle znění § 35ba
ZDP včetně slevy na poplatníka,
 daňové zvýhodnění na vyživované dítě podle § 35c
a 35d ZDP,
 slevu na dani z příjmů v případě zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením podle § 35 ZDP
v rámci svého podnikání.

Slevy na dani dle § 35ba odst. 1

Sleva na dani v roce 2012

na poplatníka [písm. a)]

24.840 Kč

na manželku [písm. b)]

24.840 Kč

na poplatníka s částečným invalidním důchodem [písm. c)]

2.520 Kč

na poplatníka s plným invalidním důchodem [písm. d)]

5.040 Kč

na poplatníka s průkazem ZTP/P [písm. e)]

16.140 Kč

na studenta [písm. f)]

4 Případy, kdy nemusí senior s příjmy
podle § 7 až 10 ZDP podat daňové
přiznání
Daňové přiznání je podle § 38g ZDP povinen podat
každý (tedy i starobní důchodce), jehož roční příjmy,
které jsou předmětem daně, přesáhly výši 15.000 Kč. Do
této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené
a dále příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu
(poplatník s příjmy dle § 7 a 9 ZDP), je povinen podat
daňové přiznání i v případě, že jeho roční příjmy, které
jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15.000 Kč. Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené
příjmy, a nikoliv příjmy snížené o výdaje.
Pokud má fyzická osoba pouze příjmy ze závislé činnosti
a funkční požitky, a to pouze od jednoho, anebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců,
nepodává daňové přiznání při splnění dvou podmínek:
 poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani
 a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů,
z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle
§ 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než
6.000 Kč.

DANù Z P¤ÍJMÒ

Zákon o daních z příjmů umožňuje fyzické osobě, a tedy
i seniorovi uplatnit řadu odpočtů od základu daně, obsažených v § 15 ZDP. Patří k nim:
 odpočet darů (§ 15 odst. 1),
 odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření
a z hypotečních úvěrů použitých na financování bytových potřeb (§ 15 odst. 3 a 4),
 odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním
příspěvkem a na penzijní pojištění (§ 15 odst. 5),

 odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění

4.020 Kč

V případě, že fyzická osoba má pouze příjmy ze závislé
činnosti, ale od více plátců současně, je povinna podat
daňové přiznání. Daňové přiznání není dále povinen
podávat poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé
činnosti ze zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění podle
§ 38f ZDP. Výše uvedené se dotýká i pracujících starobních důchodců.
Pro příjmy zahrnuté pod § 10 odst. 1 písm. a) ZDP platí,
že pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20.000 Kč, jsou tyto příjmy od daně osvobozeny. Jedná se o následující příjmy:
1. příjmy z příležitostných činností,
2. příjmy z příležitostného pronájmu movitých věcí,
3. příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována
podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem).

Příklad č. 6
Senior vlastní zahrádku a za rok 2012 získal prodejem
ovoce příjem 19.000 Kč. Jeho důchod činí 10.620 Kč
měsíčně.
Celkový příjem ze zemědělské výroby činí 19.000 Kč.
Jedná se o příjem dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. Protože
výše příjmu nedosáhla limitu 20.000 Kč, je tento
e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012
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příjem od daně z příjmů osvobozen. Poplatník nemusí
podávat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012.

posuzuje účast na důchodovém pojištění, a přepočítacího
koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro rok 2012 je rozhodnou částkou částka
60.329 Kč ( jedná se o roční daňový základ).

Příklad č. 7
Senior získal za rok 2012 prodejem přebytků ze své
zahrady částku 17.800 Kč. Dále provedl v rámci
občanské výpomoci opravu plotu sousedovi, za kterou obdržel částku 4.000 Kč.

5 Zdanění příjmů seniora z podnikání
a jiné samostatné výdělečné činnosti
K dosaženým příjmům z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti, které jsou specifikovány v § 7 odst. 1
a odst. 2 ZDP, může poplatník uplatnit výdaje prokazatelným způsobem, anebo může použít paušálních výdajů dle
§ 7 odst. 7 ZDP.

Bude-li starobní důchodce vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý rok 2012 a dosáhne daňového základu z této činnosti aspoň ve výši 60.329 Kč,
bude za rok 2012 povinně účasten důchodového pojištění s povinností hradit pojistné na důchodové pojištění
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

DANù Z P¤ÍJMÒ

Příjem z prodeje přebytků ze zahrady je příjmem ze
zemědělské výroby, příjem za opravu střechy je příjmem z příležitostných činností. Zákon stanoví v § 10
odst. 3, že od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy
zahrnuté pod § 10 odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn
nepřesáhne částku 20.000 Kč. V našem případě úhrn
těchto příjmů činí 21.800 Kč, a proto tento příjem podléhá zdanění daní z příjmů. K příjmům může poplatník
uplatnit prokazatelné výdaje vždy do výše jednotlivého
příjmu, resp. u příjmů ze zahrady může uplatnit výdaje
ve výši 80 % z 17.800 Kč. Poplatník je povinen podat
daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012.

Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se podle
znění § 10 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění považuje daňový základ OSVČ určený podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.

Vyměřovacím základem OSVČ pro povinné pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti je podle znění § 5b odst. 1 zákona
č. 589/1992 Sb. částka, kterou si osoba určí, ne však
méně než 50 % daňového základu. Daňovým základem
se pro účely povinného pojistného rozumí základ daně
nebo dílčí základ daně z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti stanovený podle § 7 ZDP po úpravě
základu daně podle § 5 a 23 ZDP. Do daňového základu se
nezahrnují příjmy, které jsou samostatným základem daně
z příjmů fyzických osob zdaněné zvláštní sazbou daně.
Sazba povinného pojistného na důchodové pojištění
včetně státní politiky zaměstnanosti činí u OSVČ 29,2 %
z vyměřovacího základu, z toho připadá 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

5.1 Sociální pojištění podnikajícího seniora
Ze znění § 9 odst. 6 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, vyplývá, že samostatná výdělečná činnost osoby, které jí byl přiznán starobní důchod, je
pro účely sociálního pojištění považována za vedlejší
výdělečnou činnost. Podmínkou však je, že se jedná
o osobu samostatně výdělečně činnou, která není účastna nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně
činných (účast na nemocenském pojištění OSVČ je dobrovolná). Pokud by byla OSVČ účastna nemocenského
pojištění osob samostatně výdělečně činných jen po část
kalendářního měsíce, považuje se v tomto kalendářním
měsíci samostatná výdělečná činnost vždy za hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající vedlejší
samostatnou výdělečnou činnost je v kalendářním roce
účastna důchodového pojištění po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud
její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl
v kalendářním roce alespoň rozhodné částky. Rozhodná
částka dle § 10 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění
činí 2,4násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který
o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se

Měsíční vyměřovací základ OSVČ, která se považuje za
osobu vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí nejméně 10 % průměrné mzdy. Pro rok 2012
vychází minimální vyměřovací základ pro placení záloh
u podnikajícího starobního důchodce 2.514 Kč, z čehož
vyplývá výše minimální měsíční zálohy na pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti ve výši 735 Kč.

5.2 Zdravotní pojištění podnikajícího seniora
Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění je podle znění § 3a odst. 1 tohoto
zákona 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho
dosažení, zajištění a udržení. Za příjmy ze samostatné
výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně.
Sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu.
Na podnikajícího starobního důchodce se ve smyslu
znění § 3a odst. 3 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, nevztahuje
minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného na
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zdravotní pojištění. Jde totiž o osobu, za kterou je plátcem
pojistného stát ve smyslu § 3c tohoto zákona.

5.3 Nemocenské pojištění podnikajícího
seniora

6 Zdanění příjmů seniora z pronájmu
Příjem z pronájmu movitých věcí je zdaňován u pronajímatele-fyzické osoby podle § 7, 9 nebo 10 ZDP následovně:
a) příjem z pronájmu je zdaněn podle § 7 ZDP
 příjem je zdaněn dle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP –
jde o příjem z provozování volné živnosti na základě živnostenského oprávnění „Pronájem a půjčování věcí movitých“ obor činnosti 59 dle přílohy č. 4
k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (živnost je vymezena v nařízení vlády č. 278/2008 Sb.),
 příjem je zdaněn dle § 7 odst. 2 písm. e) ZDP –
příjem z pronájmu movitého majetku zahrnutého
v obchodním majetku.
b) příjem z pronájmu movitých věcí je zdaněn podle § 9
ZDP v případech:
 nejedná se o provozování živnosti „Pronájem
a půjčování věcí movitých“,
 nejde o pronájem movitého majetku zahrnutého
do obchodního majetku,
 a nejde o příležitostný pronájem movitých věcí.
c) příjem z pronájmu je zdaněn jako ostatní příjem
podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, pokud půjde o příležitostný pronájem movitých věcí.
Příjem z pronájmu nemovitostí ( jejich částí), bytů ( jejich
částí) a nebytových prostor je zdaňován u pronajímatelefyzické osoby podle § 7 nebo 9 ZDP následovně:
a) příjem z pronájmu je zdaněn podle § 7 odst. 2
písm. e) ZDP, pokud jde o příjem z pronájmu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor zařazených
v obchodním majetku poplatníka.
Podle znění § 3 odst. 2 písm. ah) živnostenského zákona
není živností pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor. Pokud pronajímatel poskytuje spolu s pronájmem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor i další služby jako
např. úklid, poskytování stravy, praní prádla, hlídání objektu
apod. je živností poskytování těchto konkrétních služeb;
b) příjem z pronájmu nemovitostí ( jejich částí), bytů
( jejich částí) a nebytových prostor je zdaněn podle § 9
ZDP tehdy, když jde o pronájem nemovitostí, bytů
a nebytových prostor nezahrnutých v obchodním
majetku poplatníka.

Základem daně (dílčím základem daně) v případě příjmů
z příležitostného pronájmu movitých věcí zdaňovaných
dle § 10 ZDP je příjem snížený o výdaje prokazatelně
vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Při zdanění pronájmu movitých věcí dle § 10 ZDP nemůže vzniknout daňová ztráta.

DANù Z P¤ÍJMÒ

Pojistné OSVČ na nemocenské pojištění je dobrovolné.
Výše sazby činí 2,3 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je podle § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb. měsíční
základ, jehož výši určuje osoba samostatně výdělečně
činná. Měsíční základ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském
pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (nemůže být nižší než 5.000 Kč) a vyšší než měsíční
vyměřovací základ stanovený podle § 14 tohoto zákona.

Základem daně z příjmů dle § 7 a 9 ZDP při pronájmu
movitého a nemovitého majetku jsou příjmy snížené
o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Poplatník se může rozhodnout k uplatnění prokazatelně vynaložených výdajů souvisejících s pronájmem,
anebo k uplatnění paušálních výdajů. Pokud se pronajímatel rozhodne uplatnit daňové výdaje ve skutečné výši,
lze jako daňový výdaj uplatnit odpisy nemovitosti, rezervy
na provedení opravy nemovitosti, a další daňové výdaje
související s pronájmem nemovitosti. Z pronájmu dle § 7
a dle § 9 ZDP může vzniknout daňová ztráta, kterou lze
uplatnit v příslušném zdaňovacím období, resp. postupovat dle § 34 odst. 1 ZDP.

Příjmy z pronájmu zdaňované dle § 7 ZDP po odpočtu
výdajů (prokazatelných nebo paušálních) jsou součástí
vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální
a zdravotní pojištění. Příjmy z pronájmu zdaňované dle
§ 9 a 10 ZDP se nezahrnují do vyměřovacího základu pro
výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

7 Zdanění příjmů seniora ze zaměstnání
Základ daně pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků se
dle § 38h odst. 1 ZDP stanoví jako úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma
příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou sazbou daně
podle § 36 a příjmů, které nejsou předmětem daně, snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny a zvýšený
o povinné pojistné.
Výše povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které je povinen
platit zaměstnavatel, činí 25 % z vyměřovacího základu
zaměstnance, a výše pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel, činí 9 %
z vyměřovacího základu zaměstnance, tedy celkem toto
povinné pojistné činí v roce 2012 výši 34 % z vyměřovacího
základu zaměstnance. Částka odpovídající povinnému
pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze
závislé činnosti u zaměstnance a vytvoří superhrubou mzdu.

7.1 Poplatník podepíše u zaměstnavatele
prohlášení k dani
Plátce daně při výpočtu měsíční zálohy na daň zaměstnance (starobního důchodce), který podepsal na příslušné
zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP,
sníží vypočtenou daň ze základu daně (ze superhrubé
mzdy) nejprve o prokázanou částku měsíční slevy na dani
na poplatníka, příp. na invaliditu podle § 35ba odst. 1
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písm. a), c) až e) ZDP a následně o prokázanou částku
měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící
s poplatníkem v domácnosti. K případné slevě na dani na
manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) přihlédne plátce
daně až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období. Základ daně pro výpočet
měsíční zálohy na daň se zaokrouhluje do 100 Kč na celé
koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.
Měsíční zálohy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

DANù Z P¤ÍJMÒ

Po skončení kalendářního roku pak mohou nastat dvě
varianty:
1) poplatník pobíral ve zdaňovacím období mzdu pouze
od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně a podepsal u těchto plátců prohlášení
k dani
V tomto případě může poplatník požádat písemně
posledního zaměstnavatele o provedení ročního

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na dítě, a to
nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího
období. I v případě, že starobní důchodce pobíral
mzdu jen po část kalendářního roku, provede při ročním zúčtování daně poslední plátce odečet roční slevy
na dani na poplatníka ve výši 24.840 Kč. Při ročním
zúčtování lze uplatnit slevu na manželku ve výši
24.840 Kč při splnění podmínek uvedených v § 35ba
odst. 1 písm. b) ZDP. Při ročním zúčtování se přihlédne rovněž k případným odčitatelným položkám od
základu daně dle § 15 ZDP.
2) poplatník pobíral ve zdaňovacím období mzdu současně od více zaměstnavatelů a u jednoho plátce
daně podepsal prohlášení k dani
V tomto případě nemůže provést zaměstnavatel roční
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na dítě
a poplatník podává podle § 38g odst. 1 ZDP daňové
přiznání.

Příklad č. 8
Občan pobírá starobní důchod ve výši 12.580 Kč. Uzavřel dohodu o provedení práce od 1. 9. 2012 do 31. 10. 2012
se sjednanou souhrnnou odměnou 19.000 Kč. Tato odměna byla zúčtována následovně: za září 2012 v částce
11.000 Kč, za říjen 2012 v částce 8.000 Kč. Zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.
Výpočet měsíční zálohy na daň v Kč

Září

Říjen

Hrubá mzda

11.000

8.000

Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %)

+3.740

Základ daně (superhrubá mzda)

14.740

8.000

Záloha na daň (sazba daně 15 %)

2.220

1.200

–2.070

–2.070

150

0

Sleva na poplatníka
Záloha na daň po slevě
Pojistné zaměstnance (11 %)

1.210

Čistá mzda

9.640

8.000

Počínaje 1. 9. 2012 a konče 30. 9. 2012 je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, protože jeho zúčtovaná
odměna z dohody o provedení práce přesáhla 10.000 Kč a odměna z dohody podléhá odvodu pojistného na sociální
a zdravotní pojištění. Za měsíc říjen odměna z dohody nepřekročí částku 10.000 Kč, proto se z odměny ve výši
8.000 Kč neodvádí pojistné.

7.2 Poplatník nepodepíše u zaměstnavatele
prohlášení k dani
Plátce daně, u kterého poplatník nepodepsal na příslušné
zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4
ZDP, při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ani
k měsíčnímu daňovému zvýhodnění. Pro zdanění je důležité znění § 6 odst. 4 ZDP, který stanoví odlišný postup
zdanění příjmů ze závislé činnosti, jejichž výše nepřesáhne
za kalendářní měsíc částku 5.000 Kč od obecného postupu zdanění příjmů ze závislé činnosti ve výši přesahující
částku 5.000 Kč měsíčně.

a) Příjem nepřesáhne 5.000 Kč měsíčně
Podle znění § 6 odst. 4 ZDP příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na území
České republiky a příjmy od plátců daně vymezených
v § 38c jsou po jejich zvýšení podle § 6 odst. 13 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. p) ZDP, jednáli se o příjmy vymezené v § 6 odst. 1 písm. a) a d) a podle
odstavce 10, jejichž úhrnná výše před zvýšením podle
odstavce 13 u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 5.000 Kč. Podmínkou tohoto postupu
zdanění je, že zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele
prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 nebo 5 ZDP.
Hranicí 5.000 Kč se rozumí hrubá mzda zaměstnance
před zvýšením o částku pojistného, které je povinen platit
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z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů
zaměstnavatel, tedy před úpravou hrubé mzdy na superhrubou mzdu. Srážková daň zvláštní sazbou daně ve výši
15 % se však odvádí již z tzv. superhrubé mzdy.
Podle znění § 38k odst. 7 ZDP přihlédne plátce daně
dodatečně ke slevám na dani podle § 35ba a podle
§ 35d při ročním zúčtování, a to i v případě, byla-li daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně, prokáže-li poplatník rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani podle
§ 35ba nebo na daňové zvýhodnění nejpozději do 15. února
roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období
a podepíše-li současně v této lhůtě prohlášení k dani.

Starobní důchodce pokračuje v zaměstnání u původního zaměstnavatele, kde podepsal prohlášení k dani.
V roce 2012 uzavřel na dobu čtyř měsíců dohodu
o pracovní činnosti s dalším podnikatelem. U tohoto
zaměstnavatele nemohl podepsat prohlášení k dani,
protože se jedná o souběžný výkon pracovní činnosti.
Za měsíc listopad 2012 obdrží mzdu od druhého
zaměstnavatele ve výši 15.000 Kč.
Výpočet zálohy na daň v Kč

Listopad

Hrubá mzda

15.000

Pojistné hrazené zaměstnavatelem (34 %)

+5.100

Základ daně

20.100

Záloha na daň (15 %)
Pojistné zaměstnance (11 %)
Čistá mzda

DANù Z P¤ÍJMÒ

b) Příjem přesáhne 5.000 Kč měsíčně
Podle znění § 38h odst. 5 ZDP plátce daně, u kterého
poplatník nepodepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, vypočte zálohu na daň
podle znění § 38h odst. 2 a 3, pokud nejde o příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36
odst. 2 nebo § 36 odst. 1 písm. a). Pro výpočet zálohy na
daň z těchto příjmů bude použita sazba daně 15 % ze
superhrubé mzdy. Zaměstnanec pak po skončení zdaňovacího období má povinnost podat přiznání k dani z příjmů. V daňovém přiznání pak může uplatnit veškeré slevy
na dani a daňové zvýhodnění na dítě a rovněž veškeré
odpočitatelné částky od základu daně dle § 15 ZDP.

Příklad č. 9

3.015
1.650
10.335

U prvního zaměstnavatele nemůže důchodce požádat
o roční zúčtování záloh na daň, protože má souběžně
dvě zaměstnání, a proto podá za rok 2012 daňové přiznání, ve kterém uplatní veškeré slevy na dani dle
§ 35ba a 35c a rovněž odčitatelné položky od základu
daně dle § 15 ZDP.

Inzerce

VYSOKÁ ·KOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
katedra finanãního úãetnictví a auditingu
otevírá v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
v období od října do prosince 2012 následující kurzy celoživotního vzdělávání:

„Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)“
Podrobné seznámení s problematikou IFRS včetně praktických příkladů jejich implementace v ČR.

„Finanční účetnictví pro pokročilé“
Třináct tématicky zaměřených soustředění seznamujících s aktuálními problémy českého finančního účetnictví.
Bližší informace o obsahu a zaměření kurzů a elektronickou přihlášku získáte na adrese:
http://kfua.vse.cz/ (sekce „Vzdělávání pro veřejnost“).
Kontakt: telefon: 224 095 125, fax: 224 095 198
Adresa: Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze,
Nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha 3 – Žižkov,
e-mail: vasek@vse.cz, ddvorak@vse.cz
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Historick˘ v˘voj daÀové
soustavy, daÀové reformy
v âeské republice – ãást III.
(období 1948–1988)
Ing. Pavel Beer Werdan, daňový poradce, č. osvědčení 2946

DA≈OVÁ SOUSTAVA âR

V tﬁetí ãásti tohoto seriálu budeme pokraãovat poúnorov˘mi daÀov˘mi zmûnami roku 1948, které pomalu deformovaly zdaÀování subjektÛ vût‰inou progresivnû, a to v nûkter˘ch pﬁípadech vedlo aÏ k 100% zdanûní. âlánek je rozdûlen na tﬁi ãásti, poãínaje rokem 1948 aÏ 1951, spu‰tûní druhé daÀové reformy
1952 aÏ 1969, poslední tﬁetí ãást spadá do normalizaãního období 1970 aÏ 1988.

1 Daňová soustava 1948–1951
Den 28. únor 1948, mocensko-ideologický převrat, který
přetrhl naprosto veškeré funkční tržní vazby na dlouhých
41 let.
Nepřímé daně – zákonem č. 283/1948 Sb., o všeobecné
dani (novelizovaný zákonem č. 263/1949 Sb.), započala
nová éra v oblasti nepřímých daní, která odráží již fakt
dění ve společnosti vedoucí k centrálnímu plánování.
Tento zákon nahradil a zrušil dosavadní platné zákony
v oblasti nepřímých daní a poplatků, daň z obratu, daň
z přepychu, dopravní daně, všechny předpisy o poplatcích. Po novele se stal předmětem všeobecné nákupní
daně spotřebitelský nákup zboží a výkonů dle sazebníku.
Daň vybíraly podniky maloobchodního stupně, u zboží
dovezeného z ciziny celní orgán, u výkonu podnik, který
jej provedl.
Odvody ze zisku a jiné odvody státních podniků (národních podniků) založené po roce 1945, které byly podstatnou součástí příjmů státního rozpočtu, nebyly upravovány
zákony, ale pouze nižšími právními normativními akty,
vyhláškami Ministerstva financí.1
Přímé daně – mezi přímými daněmi byla pouze daň ze
mzdy jako jediná zavedena do daňové soustavy před
rokem 1949, zákonem č. 109/1947 Sb. Tato daň byla velice
progresivní a zdanění mohlo dosáhnout až 85 % ze základu
daně. Počátkem roku byl s účinností 14. 4. 1948 schválen
1
2

zákon č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani, což byla návaznost na tzv. Ďurišovy zákony. Daň byla určena fyzickým
osobám, kteří provozovaly zemědělské hospodářství až
do výměry 50 ha. Daň byla snižována dle rodinných
poměrů a byla určena na základě příloh, které byly součástí zákona a vztahovaly se na řepařskou, obilnářskou,
bramborářskou, pícninářskou oblast.2 Následoval zákon
č. 50/1948 Sb., o živnostenské dani, který byl určen fyzickým osobám, kteří svým jménem a na svůj účet provozovaly malou živnost uvedenou v příloze zákona. Malá živnost byla omezena jedním zaměstnancem a jedním
učněm při maximálním základu daně 120 tis. Kč. Sazba
daně byla progresivní od 540 Kč do 26.916 Kč dle tabulky. Daň se nevyměřovala do 19.200 Kč základu daně.
Daň z úroků z úsporných vkladů upravoval zákon
č. 294/1948 Sb. Dle tohoto zákona byly po 31. 12. 1948
vklady z úsporných vkladů na vkladní knížky a listy úročeny, a to 14 %.
Zákonem č. 59/1950 Sb., o dani z literární a umělecké
činnosti, byly zdaněny fyzické osoby s činnosti tvůrčí, literární, umělecké, vědecké, pokud nebyly podrobeny daní
z příjmů dle zákona č. 109/1948 Sb. Honorář byl zdaněn
progresivně od 3 do 10 %.
A poslední daní mezi přímými daněmi byla daň ze samostatné činnosti – zákon č. 60/1950 Sb. Byla určena fyzickým osobám provozujícím svobodné povolání, jako jsou
advokáti, architekti, daňoví poradci, lékaři. Dále osoby

Karfíková, M. Daně a poplatky v Československu v letech 1945–1992.
Starý, M. a kolektiv. Dějiny daní a poplatků. Praha : Havlíček Brain Team, 2009. ISBN 978-80-87109-15-1.
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literárně, umělecky nebo vědecky činné, kteří nespadaly
pod zákon č. 59/1950 Sb., viz předešlý odstavec. Základem byl čistý příjem, který byl po odečtení určitých slev
např. položky na dítě, zdaněn 8 až 95 %.

2 Daňová soustava 1952–1969
Takzvaná druhá daňová reforma byla nastartována k roku
1952 a bylo přijato devět nových daní (zákony č. 73 až
81/1952 Sb.), které s různými změnami přečkaly dlouhou
dobu až do třetí daňové reformy a tvořily základ těchto
daní s účinností 1. 1. 1993.

Přímé daně – v rámci zdaňování příjmů fyzických osob byl
přijat zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, nahrazující
zákon č. 109/1947 Sb. Tento zákon o dani ze mzdy byl
fakticky nahrazen zákonem o daních z příjmů, zákon
č. 586/1992 Sb., který je platný dosud. Zdaňována byla
mzda za práci v tuzemsku, popř. důchody plynoucí
z tuzemska zdaňovanou mírnou progresí od 5 do 20 %.
Daň byla zvýšena (až o 40 %) či snížena (až o 45 %)
v závislosti na vyživovaných osobách.
Daň z příjmu obyvatelstva byla zavedena zákonem
č. 78/1952 Sb. a nahradila zákon č. 50/1948 Sb., o živnostenské dani, a zákon č. 60/1950 Sb., o dani ze samostatné činnosti. Úlohou bylo regulovat příjmy fyzických osob,
které neměly příjmy z mezd, z literární a umělecké činnosti nebo zatížené daní zemědělskou. Jedná se tudíž o vysoce progresivní zdanění živnostníků, a to sazbou od 5 do
80 %. Druhá část zákona se týkala příjmů z budov,
obchodníků, autodopravců, hostinských se zaměstnanci.
Sazba činila až 90 % a dle vyživujících osob mohla být
ještě navýšena o dalších 20 %, resp. 40 % při zachování
max. uvedeného stropu. Dle výše sazby je zřejmé, že
důvod nebyl příjem do státního rozpočtu, ale potlačení
soukromého sektoru. Od 1. 1. 1962 byla tato daň nahrazena zákonem č. 145/1961 Sb.
Živnostenská daň, upravená zákonem č. 79/1952 Sb.,
byla určena živnostníkům v obchodě, hostinství, povoznictví a řemesle. Byla stanovena pevnou částkou dle
druhu živnosti a dle počtu zaměstnanců. Tato daň již

Domovní daň, upravená dalším zákonem v řadě, a to
zákonem č. 80/1952 Sb., byla zaměřena na zdaňování
obytných a provozních budov se zastavěnou plochou,
nádvořím a domovní zahradou jak fyzickými, tak právnickými osobami (vlastníci nebo v trvalém užívání). Novelami bylo postupně vyčleňováno zdaňování budov ve státním vlastnictví a zdanění se týkalo pouze budov
soukromých. Z důvodu přijetí Ústavního zákona v roce
1960 byl přijat přepracovaný zákon č. 143/1961 Sb., který
nahradil zákon z roku 1952. U rodinných domků se daň
vyměřovala ze zastavěné plochy, u rodinných domků pronajatých a ostatních budov z nájemného a ceny užívání.
Dani nepodléhaly budovy, které byly národním majetkem,
ve vlastnictví družstevních organizací (např. ROH, ČSM,
ČSTV), ale také „diplomaté“. Platil až do roku 1992, kdy
ho nahradil současný zákon č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí.

DA≈OVÁ SOUSTAVA âR

Nepřímé daně – zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu,
navazuje na zákony č. 283/1948 Sb. a č. 263/1949 Sb.,
o všeobecné dani. Daň odváděly podniky, organizace
a zařízení socialistického sektoru a podléhal jím obrat
zboží vlastní výroby nebo vlastního nákupu. Tento obrat
zboží byl zdaňován pouze jedenkrát. Daň se tudíž stává
součástí ceny a zdanitelným obratem byla jeho prodejní
cena. Výše daně byla stanovena dle sazebníku daně
z obratu. Vedle daně z obratu, která postihovala obrat
zboží, postihoval zákon č. 74/1952 Sb., o dani z výkonů,
obrat z prací a služeb. Mezi tyto činnosti patřily opravy, silniční doprava, zhotovování výrobků z materiálu dodaných
a jiných výkonů. Zdanitelným obratem byla cena výkonu
podnikem, který tento výkon prováděl. Zákon byl zrušen
zákonem č. 67/1961 Sb., o zrušení daně z výkonu, a podstata těchto činností se stala součástí daně z obratu.

v šedesátých letech ztratila na významu, a proto byla zrušena zákonem č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.

Nadále platila daň z literární a umělecké činnosti, která
nebyla do roku 1965 a 1968 upravována. Stručnou charakteristiku naleznete v předchozí části.
Poslední ze série devíti nových daní je daň z představení
upravená zákonem č. 81/1952 Sb. a nahrazuje do té doby
platnou dávku ze zábavy. Zdaňovala příjem podniků,
družstev, organizací i jednotlivců v oblastech, např. divadelních a filmových představení, výstav, koncertů, estrád,
kabaretů, cirkusů, sportovních utkání a mnoho dalších.
Daň byla stanovena od 5 do 40 % z celkových příjmů ze
vstupného dle druhu představení. Zákonem č. 79/1959 Sb.
byla zrušena.
Kromě těchto devíti nových nebo aktualizovaných daní
byl daňový systém obohacen o další dvě daně, a to o daň
z motorových vozidel, zákon č. 98/1964 Sb., který byl
zjednodušeně podobný současnému zákonu „o silniční
dani“. Důvodem tohoto zákona bylo získat prostředky na
stavbu silnic a dálnic a řešení neustále zvyšující se spotřeby benzínu a nafty. Dani podléhala silniční vozidla, vyjma
vozidel státních organizací, vozidel s motorem nepřesahujících 50 ccm a vozidel s dieselem motorem. Poplatníkem
byla osoba zapsaná v technickém průkazu. Sazba byla
určena jak motocyklům, tak vozidlům dle obsahu válce.
Tato daň byla zrušena v roce 1974.
Druhá daň byla zvláštní daní z důchodu, která reagovala
na novou úpravu sociálního zabezpečení v roce 1964.
Zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani, který zrušil
zákon č. 49/1948 Sb., zavazoval platit daň jednotným
zemědělským družstvům (JZD) a jednotlivcům. Základem
daně byl příjem vypočítaný dle norem výnosnosti z 1ha
zemědělské půdy. Sazba byla progresivní od 2 do 40 %,
u vesnických boháčů mohla být zvýšena až o 30 %. Tento
zákon byl s účinností 1. 1. 1960 nahrazen zákonem
č. 50/1959 Sb., o zemědělské dani. Hlavním důvodem
byla nová úprava výkupních cen zemědělských výrobků.
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Základem daně byl podroben příjem z rostlinné a živočišné výroby z provozování pomocných hospodářských
odvětví a přidružené výroby aj. Strop sazby se snížil na
30 %. V důsledku zavádění nové ekonomické soustavy
řízení národního hospodářství byly i v oblasti zemědělství
koncem šedesátých let používány nové ekonomické
nástroje jako jednotné nákupní ceny, diferenční příplatky.
Na tuto skutečnost reagovala i legislativa v podobě zákona č. 112/1968 Sb., o zemědělské dani. Zákon se dělil na
dvě části, daň z pozemků a daň z důchodů. Nově u daně
z pozemků byly předmětem pozemky vedené v evidenci
nemovitostí jako zemědělská půda bez ohledu na to, zda
jsou skutečně obdělávány.

z veškeré činnosti organizace a z hospodaření s veškerým
majetkem, upraven o připočitatelné a odpočitatelné
položky. Obecná sazba odvodu ze zisku činila 75 % ze
základu odvodu, novelou zákona č. 62/1977 Sb. byl snížen na 70 %. U některých odvětví byla odchylka od této
sazby, např. u energetických organizací šlo o 50 %, peněžních ústavů o 85 %.

Zákon č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev
a jiných organizací, řešil zdanění zisků z veškerých činností družstev kromě zemědělských, akciových společností, sdružení osob apod. Daň se odváděla ze zisku z veškeré činnosti nebo z hospodaření s veškerým majetkem.
Vzhledem k tomu, že v původním zákoně nebyla při výpočtu
daně brána v potaz rentabilita, byl zákon novelizován zákonem č. 59/1956 Sb. Oba tyto zákony byly zrušeny navazujícím zákonem č. 113/1966 Sb. Zásadní změna přichází zákonem č. 159/1968 Sb., o důchodové dani, který nejenom
zrušil předcházející uvedený zákon, ale rozšiřuje poplatníky
daně a zavádí důchodovou daň závislou na zisku.

S účinností od 1. 1. 1983 byl vydán zákon č. 161/1982 Sb.,
o odvodech do státního rozpočtu, který rušil předcházející zmíněné zákony z roku 1971 a 1977 a již o sedm let
později byl nahrazen zákonem č. 156/1989 Sb.,
o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona
č. 574/1990 Sb.

Odvod z objemu mezd – základem odvodu byl objem
všech v běžném roce k výplatě zúčtovaných mzdových
prostředků organizace. Sazba odvodu byla progresivní
dle výše přírůstku průměrných mezd oproti předchozímu
roku připadajících na jednoho pracovníka.

DA≈OVÁ SOUSTAVA âR

Odvod z jmění vyjadřuje minimální výnosnost vložených
prostředků v rámci hospodářské organizace. Základem
odvodu bylo jmění organizace (stav fondu základních prostředků a investic, stav fondu výstavby, stav obratového
fondu u oběžných prostředků, nerozdělený zisk). Sazba
odvodu činila 5 % ze základu odvodu.

3 Daňová soustava 1970–1988
Toto období není již poznamenáno tak dramatickou změnou daní, jakou vyvolala daňová reforma v letech 1927
a 1952. Od roku 1953 se téměř všechny nové daně dočkaly v návaznosti na úpravy a novelizace daňové reformy
v roce 1993. Jak jsem v minulé kapitole naznačil, zrušena
byla například daň z motorových vozidel, daň z představení, živnostenská daň. Na druhé straně zase byly zavedeny nebo nahrazeny nové daně, například podnikové daně,
které nahradily přímé odvody státních podniků vázaných
na hrubý důchod podniků. Tento výběr vázaný na hrubý
důchod nezabezpečoval dostatečný výběr příjmů do státního rozpočtu, proto dochází ke zdaňování vazbou na
zisk, a to zavedením zákona č. 133/1969 Sb., kterým se
stanovují zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení. Poplatníky byly státní hospodářské organizace, organizace
zahraničního obchodu, akciové společnosti aj. Rozdělen
byl do čtyř částí a zabýval se jednotlivě – daní ze zisku, daní
ze jmění, daní z objemu mezd a příspěvkem na sociální
zabezpečení. Existence zákona neměla dlouhého trvání a za
dva roky byl nahrazen zákonem č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení. Rozdíl byl již hned na úvod v pojmech, kdy tento
zákon nepoužíval již pojmy daně, ale odvody, navíc byl rozšířen o další skupiny odvodů. Pro rekapitulaci zákon nově
upravoval odvody ze zisku, jmění, z objemu mezd, z odpisů
základních prostředků, státních hospodářských organizací
a příspěvek na sociální zabezpečení a dodatkové odvody.
Primárním odvodem všech odvodů byl odvod ze zisku,
přičemž základem odvodu byl vytvořený bilanční zisk

Příspěvek na sociální bydlení – základem příspěvku byl
objem mzdových prostředků, zúčtovaných k výplatě
v běžném roce. Sazba tohoto příspěvku byla 25 %
u některých vybraných organizací, např. s převážně
obchodní činností, u zásobovacích a odbytových organizací činil příspěvek 10 %.
Dodatkové odvody sloužily k přesně specifikovaným
odvodům, resp. postihům, např. k odčerpání zisku za
výrobky s nedostatečnou jakostí nebo výrobky technicky
zastaralé, odvod za překročení limitu mzdových prostředků, odvody za porušení cenových předpisů atd.
Mezi další daně placené organizacemi je důchodová daň,
zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na
sociální zabezpečení, který navazoval na zákony
č. 159/1968 Sb. a č. 120/1970 Sb. Tento zákon upravoval
důchodovou daň (daň ze zisku, daň z objemu mezd)
a příspěvek na sociální zabezpečení.
Důchodová daň – jako poplatníky této daně zákon specifikuje velký výčet organizací, uvedu jen příkladem družstva, hospodářské organizace komunálních služeb, místního průmyslu, podniky Sběrné suroviny, stavební podniky
aj. Předmět daně byl rozdělen dle typu organizace, k tomu
byly vázány i příjmy dle činnosti dané organizace. Základem byl upravený bilanční zisk vykázaný z účetnictví.
Sazby daně ze zisku byly progresivní i lineární.
Příspěvek na sociální zabezpečení – základem pro výpočet příspěvku byl objem mzdových prostředků zúčtovaných v běžném roce k výplatě a odměny. Poplatníci
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Daň z příjmů z literární a umělecké činnosti – zákon
č. 36/1965 Sb., ve znění zákona č. 160/1968 Sb. Tato daň
vycházela ze zrušeného zákona č. 59/1950 Sb., kdy byla
tato daň zavedena. Poplatníky byli výkonní umělci, občané s příjmy ze své tvůrčí literární nebo umělecké činnosti,
příjmy ze zděděných autorských práv. Např. u sochařů
činily náklady paušální (lze i skutečné) 60 % a sazba daně
se pohybovala od 3 do 33 %.

Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, nově zahrnoval další úpravy. Samotná konstrukce vychází ze zrušeného zákona č. 112/1966 Sb., ale samotný zákon se nově
člení na daň z pozemků, ze zisku, z mezd a odměn, z příjmů občanů ze zemědělské výroby a příspěvek na sociální
zabezpečení. Předmětem daně u daně z pozemků byly
pozemky vedené v evidenci nemovitostí jako zemědělská
půda bez ohledu na to, zda jsou skutečně obdělávány.
Sazba daně připadající na 1 ha byla odstupňována dle přírodních stanovišť a byla uvedena v sazebníku. Daň z hospodářsky využívaných vodních ploch byla 50 Kč na 1 ha.

Vrátím-li se k zákonu č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani,
viz uvedené výše, v úpravách daně lze nalézt daň placenou občany, daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby.
Poplatníky byli všichni občané, provozující zemědělskou
výrobu na vlastní nebo společný účet. Předmětem daně
byla činnost jak v zemědělství, rybníkářství, ale i příležitostná činnost v rostlinné nebo živočišné výrobě. Sazba
daně byla progresivní od 5 do 30 %.

Daň ze zisku se týkala jednotných zemědělských družstev,
státních statků aj. Základem daně byl bilanční zisk vykázaný v účetnictví upraven o připočitatelné a odpočitatelné
položky. Sazba byla progresivní v závislosti na rentabilitě
podniku, i lineární, 50 % ze základu daně např. u podniků
v likvidaci, zásobovacích organizací a dalších.
Příspěvek na sociální zabezpečení byl součástí nákladů
stanovených podniků. Základem byl objem mzdových
prostředků zúčtovaných v běžném roce k výplatě se
sazbou 10 %.
Druhou oblast, daně placené občany, bychom mohli rozdělit na dvě kategorie, daně důchodové a daně majetkové.
Mezi daně důchodové patřily daň ze mzdy, daň z příjmů
občanů ze zemědělské výroby, daň z příjmů z literární
a umělecké činnosti a daň z příjmů obyvatelstva.
Daň ze mzdy upravoval zákon č. 76/1952 Sb. Zákon byl
od roku 1952 mnohokrát novelizovaný, naposledy v roce
1991. Tato daň představuje nejvýznamnější daň placenou
občany. Plátcem daně byla jak právnická osoba, tak fyzická osoba, která zaměstnávala zaměstnance. Dani byla
podrobena mzda za práci, přičemž prací se rozuměly veškeré příjmy plynoucí poplatníkovi z pracovního poměru
nebo v souvislosti s ním, dále funkční požitky (např. soudci) a další. Základem daně byla hrubá mzda za mzdové
období zdaněna progresivní sazbou v rozpětí 5 až 20 %.
Daň byla ovlivněna vyživovanou osobou, a to jak zvýšením
daně až 40 %, tak snížením až na 45 % daně.

3

DA≈OVÁ SOUSTAVA âR

s převážně obchodní činností odváděli příspěvek ve výši
10 %, družstevní podniky zahraničního obchodu odváděly 25 %. Výrazná změna přišla zákonem č. 164/1982 Sb.
Zákon upravuje jen důchodovou daň a příspěvek na sociální zabezpečení. Sazby byly jednodušeji specifikovány
pro jednotlivé organizace, např. u družstev pro zahraniční
obchod činila sazba 80 % ze základu daně, 70 % pro stavební podniky, 35 % pro bytové podniky atd.

Daň z příjmu obyvatelstva byla upravena zákonem
č. 145/1961 Sb., ve znění zákona č. 162/1982 Sb. Tato
daň plnila takový doplňující zákon pro občany, kteří nebyli zdaněni ani daní z pracovního poměru, zemědělskou
daní ani daní z literární a umělecké činnosti. Základem byl
rozdíl mezi celkovým příjmem a celkovými výdaji, který byl
zdaněn sazbou 5 až 65 %. Jako u daně ze mzdy, mohla
i tato daň být zvýšena či snížena v závislosti na vyživované
osobě. Strop této daně byl 85 % daňového základu.
Mezi daně majetkové, které nemohu vynechat, patřila daň
z pozemků. O této dani jsem se již zmínil v minulé části,
dále daň domovní a daň z motorových vozidel. Zákon
č. 143/1961 Sb., o domovní dani, ve znění zákona
č. 129/1974 Sb., zdaňoval pouze budovy, které byly
v soukromém vlastnictví včetně zastavěných ploch, nádvoří a domovních zahrad. Daň se vyměřovala dle zastavěné
plochy nebo dle nájemného a ceny užívání budovy.
K tomuto zákonu se vztahoval i občanský zákoník, zákon
č. 40/1964 Sb., resp. hlava čtvrtá – osobní užívání pozemků. Sazba daně byla závislá (stejně jako je to v současném
platném zákoně) na počtu obyvatel dané obce a zastavěné
plochy v m2.
Poslední zmiňovaná daň, daň z motorových vozidel, byla
popsána v minulé části (viz e-Bulletin KDP č. 6/2012)3.
Nepřímé daně – daň z obratu jsem uvedl na závěr kapitoly z důvodu pouze drobných změn, a proto popis této
daně bude specifikován v následujícím dílu.

Werdan, Pavel Beer. Historický vývoj daňové soustavy, daňové reformy v České republice – část II. (období 1928–1948). E-Bulletin KDP ČR. 2012, č. 6,
s. 11.
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Zpevnûné plochy a daÀ
z nemovitostí po novele
v roce 2012
JUDr. Alena Koutná

Tento nový způsob zdaňování vybraných zpevněných
ploch měl přinést výrazné zjednodušení. Obávám se, že se
tomu tak nestalo. A to z jednoho prostého důvodu. Novému způsobu zdanění podléhají jako pozemky zpevněných
ploch plošné stavby užívané v tzv. podnikatelském režimu,
jak bude dále rozvedeno.
Pojďme se tedy spolu na to podívat trochu podrobněji,
resp. shrňme si pravidla, která platila do 31. 12. 2011.

MAJETKOVÉ DANù

DaÀ z nemovitostí není aÏ tak frekventovanou daní, kde by jedna legislativní
zmûna stíhala druhou. Av‰ak pokud se tak stane a zákon je novelizován, je
tﬁeba tomu vûnovat znaãnou pozornost. Naposledy se tak stalo zákonem
ã. 212/2011 Sb., kter˘ tak novelizoval zákon ã. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen „ZDNE“), s úãinností od
1. 1. 2012. Novela se dotkla pﬁedev‰ím zpÛsobu zdaÀování vybran˘ch zpevnûn˘ch ploch, resp. plo‰n˘ch staveb na vybran˘ch druzích pozemkÛ, a to
zásadním zpÛsobem.

třebaže se u staveb dalo, resp. muselo, vycházet z občanskoprávního pojetí nemovité stavby, nebyly závěry vždy až
tak jednoznačné. Určitou oporu bylo možné nalézt
i v judikatuře, ať již občanskoprávní, nebo posléze v daňové, leč i tato judikatura byla často rozporná. V této souvislosti však nelze opomenout, že judikatuře, tedy výsledku
posuzovaného případu závazným způsobem soudem, je
vždy poplatné to, jaká byla ve věci tvrzení, jak kdo unesl či
neunesl důkazní břemeno, jak kdo vhodně či nevhodně
argumentoval, jaká specifika se vázala k té či oné věci apod.

1 Vymezení nemovitosti
Úvodem mi dovolte pár slov k problematice pojímání
nemovitostí. Jedná se o pojem, který zákon o dani z nemovitostí nemá nikde nadefinován, v němž dokonce tento
pojem najdete toliko v nadpise zákona, v textu vlastním již
nikoli. Absenci definice pojmu „nemovitost“ pro účely
zákona o dani z nemovitostí nepovažuji za problém. A to
z jednoho prostého důvodu. Není jí třeba. Vždyť pojem
„nemovitost“ je dostatečně definován v občanském zákoníku, kde v jeho ustanovení § 119 odst. 2 ji najdeme a zní
takto: „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se
zemí pevným základem“. Z uvedené definice tak vyplývá,
že za nemovitosti se považují:
1. pozemky vždy
2. stavby jedině při splnění dvou podmínek, a to
 mají pevný základ,
 pevný základ je spojen se zemí.
V praxi tak zatím největším problémem bylo určení, zda
zkoumaná stavba má pevný základ, či zda jej nemá. U staveb typu budova to až tak velký problém nebyl. Ale u řady
dalších již ano, zejména pak u zpevněných ploch. A tak

Ostatně k témuž závěru ohledně pojetí stavby pro účely
ZDNE jakožto věci v občanskoprávním smyslu dospěl
vlastně i Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. II. ÚS
529/05, když zdůraznil, že pro účely daně z nemovitostí
nelze vyjít jen z podmínek předmětu daně ze staveb podle
ustanovení § 7 ZDNE, ale že nejprve je třeba se zabývat
pojmem stavba ve smyslu občanskoprávním, nikoliv stavebněprávním. Vyřešení této otázky je základním předpokladem aplikace zákona o dani z nemovitostí. Protože
pokud je pojem stavby nesprávně interpretován, je
nesprávně vymezen i předmět daně ze staveb, a následně
daň tak nebude uložena na základě zákona, jak vyžaduje
článek 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
Uzavřel tedy, že zákon o dani z nemovitostí užívá pojem
„stavba“ ve významu občanskoprávním. Pro tento význam
hovoří jednak systematika zákona o dani z nemovitostí.
Podle jeho § 1 upravuje tento zákon daň z nemovitostí,
kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb. Pojem stavby
je zde jednoznačně spjat s pojmem nemovitosti, tedy věci
nemovité. Které věci jsou věci nemovité, vymezuje, jak
shora uvedeno, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
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(dále též „obč. zák.“). Toto rozdělení daně z pozemku také
odpovídá rozdělení nemovitostí podle § 119 odst. 2 obč. zák.

2 Nová pravidla pro zdaňování
vybraných plošných staveb

Obdobně pak judikoval Ústavní soud i ve svém rozsudku
sp. zn. I. ÚS 531/05 a navázal dále i posouzením kvality
zpevnění povrchu pozemku, tj. vykázáním znaku „pevný
základ“, kde dospěl k závěru, že podmínka „pevného základu“ není splněna např. volným položením betonových
panelů do pískového podloží nebo jen zpevněním plochy
pouze štěrkovým povrchem. Jsou-li ale tyto plochy následně upraveny například betonovým potěrem nebo jsou-li
upraveny asfaltovou obrusnou vrstvou, potom se již jedná
o zpevněné plochy, které jsou při splnění dalších podmínek
předmětem daně ze staveb ve smyslu § 7 ZDNE.

Podívejme se tedy blíže na nová pravidla pro zdaňování
vybraných plošných staveb od 1. 1. 2012.

Zobecnit poznatky z dosavadní judikatury k pojmu stavby
jako nemovité věci, tedy jako nemovitosti, lze takto:
1. stavba musí existovat jako věc v právním slova smyslu,
2. stavba musí mít pevný základ,
3. pevný základ stavby musí být spojen se zemí.
Teprve poté lze nemovitost zkoumat i z pohledu naplnění
podmínek § 7 ZDNE, tj. zda vznikl předmět daně ze staveb. V kontextu toho je pak lépe seznatelné, proč řada
správních žalob skončila neúspěchem daňové správy –
zpravidla bylo v daňovém řízení zkoumáno pouze naplnění podmínek § 7 ZDNE (stručně řečeno vazba na „kolaudaci“), nikoliv již i naplnění podmínek občanskoprávního
pojetí nemovité věci.
Do konce roku 2012 tak bylo lhostejno, zda z pohledu
předmětu daně ze staveb jsou zkoumány budovy, technologické stavby, zpevněné plochy – plošné stavby apod.
Vše se řídilo pravidly uvedenými výše. Leč přijetím novely
ZDNE zákonem č. 212/2011 Sb. došlo s účinností od
1. 1. 2012 ke kvalitativní změně, kdy se plošné stavby
z pohledu právní úpravy jakoby rozpadají na dvě skupiny.
Jedna skupina se řídí novými pravidly a tyto plošné stavby
budou zdaňovány jako pozemky zpevněných ploch při
splnění vazby na podnikání, druhá skupina se řídí předchozími pravidly –viz výše, tedy pro ni se nic nemění.
Změna legislativy tak přinesla pro zdanění plošných staveb dvojí režim.

Ustanovení § 6 odstavce 2 písm. a) ZDNE zní:
„(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u
a) zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro
1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč,
2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou
činnost 5,00 Kč.“

MAJETKOVÉ DANù

Jedním z dalších judikátů, třebaže staršího data, je například rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 16/93,
který srozumitelně rozvádí, že ne každá stavba je stavbou
nemovitou a že v případech, kdy stavba není stavbou
nemovitou, je pak třeba ještě dále zkoumat, zda tato stavba je samostatnou věcí movitou nebo zda je součástí či
příslušenstvím jiné věci (stavby, pozemku), a to včetně
zohlednění té skutečnosti, že podle ustanovení § 120
odst. 2 obč. zák. stavba není součástí pozemku, což je, dle
jeho názoru, nutné interpretovat v návaznosti na odstavec 1
cit. ust., tudíž stavba není součástí pozemku tehdy, jestliže
jde o stavbu, která je věcí nemovitou, nebo jestliže jde
o stavbu, která je věcí movitou a která není funkčně nebo
fyzicky spojena s pozemkem a lze ji od něho oddělit, aniž
by došlo k znehodnocení pozemku.

Při nahlédnutí do nového textu ZDNE zjistíme, že nejpodstatnější informace nalezneme v ustanoveních § 6 ZDNE,
zejména pak v jeho odstavci 2 písm. a) a odstavcích 5 a 6
(tyto dva přibyly jako zcela nové odstavce). Opominout
nemůžeme ani ustanovení § 7 odst. 4 ZDNE, jehož
význam je pro toto nové danění zpevněných ploch klíčový.

Ustanovení § 6 odstavce 5 a 6 ZDNE zní:
„(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně
rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo
zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce.
(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým podnikatelským činnostem a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým činnostem, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.“
Ustanovení § 7 odst. 4 ZDNE zní:
„(4) Předmětem daně ze staveb dále nejsou stavby zpevněných ploch pozemků.“
Jako základní krok je třeba vyjít z definice zpevněné plochy
tak, jak je nyní nově upravena v § 6 odst. 5 ZDNE, přičemž
její zpřesnění či doplnění najdeme ještě v ustanovení § 6
odst. 2 písm. a) ZDNE. Plyne z toho tedy, že plošnou stavbou jakožto zpevněnou plochou pozemku, kterou budeme zdaňovat jako pozemek, může být jedině:
1. pozemek nebo jeho část,
2. evidovaný co do svého druhu v katastru nemovitostí jako
 ostatní plocha
 zastavěná plocha a nádvoří
3. zpevněný stavbou podle stavebního zákona bez svislé
nosné konstrukce.
Zpřesnění je pak dále dáno vazbou na podnikání.
Podívejme se ještě, jakou roli tedy sehrává ustanovení § 7
odst. 4 ZDNE, z nějž tak vyplývají dvě významné skutečnosti:
1. zamezuje tomu, aby se zpevněná plocha zdanila jak
pozemek, tak stavba;
2. to, že stanoví, že předmětem daně ze staveb nejsou
zpevněné plochy zpevněných ploch pozemků, přičemž
pojem „zpevněná plocha“ je definován v ustanovení
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§ 6 odst. 5 ZDNE, znamená, že tento pojem lze vztáhnout na zpevněné plochy pozemků, jen pokud vyhovují dané definici.
Pokud jen jedna z těchto skutečností chybí (tj. půjde o jiný
druh pozemku, nebude dána vazba na podnikání...), pak
zůstává z hlediska zdanění stávající režim tak, jak byl
nastaven do 31. 12. 2011. Z uvedeného je tak jednoznačně zřejmé, že pokud plošná stavba nevyhovuje definici
tohoto pojmu, pak je třeba zkoumat, zda zpevnění je či
není nemovitou stavbou a podle výsledku pak zvolit odpovídající začlenění do předmětu daně ze staveb nebo do
předmětu daně z pozemků.

Příklad č. 1
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zpevněný plošnou stavbou podle stavebního zákona, který je v obchodním majetku podnikatelského subjektu a který podnikatelský subjekt využívá.
Pozemek bude podroben dani z pozemků (zpevněná
plocha pozemku).

Příklad č. 2
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zpevněný plošnou stavbou podle stavebního zákona, který není v obchodním majetku podnikatelského subjektu, ale který podnikatelský subjekt
využívá na základě nájemní smlouvy.
Pozemek bude podroben dani z pozemků (zpevněná
plocha pozemku.)

Příklad č. 3
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zpevněný plošnou stavbou podle stavebního zákona, který je v obchodním majetku podnikatelského subjektu, avšak využívá jej nepodnikatelský
subjekt na základě nájemní smlouvy.
Pozemek bude podroben dani z pozemků (zpevněná
plocha pozemku).

Příklad č. 4
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zpevněný plošnou stavbou podle stavebního
zákona, který není v obchodním majetku podnikatelského subjektu a který nevyužívá žádný podnikatelský
subjekt.

Příklad č. 5
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, zpevněný plošnou stavbou podle stavebního zákona, který je v obchodním majetku podnikatelského subjektu a který podnikatelský subjekt
využívá.
Pozemek nebude podroben dani z pozemků, resp.
u něj bude zkoumáno, zda plošná stavba je stavbou
nemovitou či nikoliv.

MAJETKOVÉ DANù

Jak tomu tedy rozumět? Jednoduše. V následujícím textu
si ukážeme pár příkladů.

Pozemek nebude podroben dani z pozemků, resp.
u něj bude zkoumáno, zda plošná stavba je stavbou
nemovitou či nikoliv.

A takto bychom mohli pokračovat v různých dalších variantách. Jsem však toho názoru, že uvedené příklady jsou
dostačující k tomu, aby osvětlily, které skutečnosti jsou klíčové pro správné posouzení dotčených nemovitostí a pro
jejich správné podřazení buď pod předmět daně z pozemků, nebo pod předmět daně ze staveb. Jen bych ještě ráda
zdůraznila, že v kontextu toho nezáleží na tom, kdo danou
plošnou stavbu vlastní – zda podnikatel či zda nepodnikatel, ale rozhoduje pouze to, zda je zde vazba na podnikání. Ať již přímo – například tím, že podnikatel plošnou
stavbu využívá pro podnikání, nebo nepřímo – například
tím, že plošná stavba sice není užívána „podnikatelsky“,
ale je v obchodním majetku podnikatele.
Tím jsme ovšem objasnili, snad, pohled na způsob zdanění těch plošných staveb, u nichž můžeme uzavřít zkoumání s tím, že podlehnou dani z pozemků jakožto zpevněná
plocha pozemku, neboť jsou u nich naplněny všechny
definiční znaky podle ust. § 6 odst. 5 ZDNE i vazba na
podnikání v souladu s ust. § 6 odst. 2 písm. a) ZDNE.
Pokud se však jedná o zbývající plošné stavby, tedy viz příklad č. 4 a 5 výše, pak se při jejich posuzování nic nemění
na praxi, která zde byla do 31. 12. 2011. To znamená, že
u nich budeme i nadále zkoumat, zda
 stavba existuje jako věc v právním slova smyslu,
 stavba má mít pevný základ,
 pevný základ stavby je být spojen se zemí,
 jsou splněny další podmínky § 7 ZDNE, tj. vazba na
„kolaudaci“.
U plošných staveb, které podlehnou dani z pozemků
jakožto zpevněné plochy pozemků, je naopak zcela lhostejno, zda vykazují pevný základ či nikoliv, resp. zda jsou
stavbou nemovitou či stavbou movitou. V jejich případě se
nemusí zcela nezbytně jednat o nemovitou stavbu. A naopak, i kdyby se jednalo o nemovitou stavbu, protože by
pevný základ byl vykázán a obecná definice nemovité věci
by byla v souladu s ustanovením § 119 odst. 2 obč. zák.
naplněna, je tato skutečnost nerozhodná. To proto, že
zákon o dani z nemovitostí ve své definici zpevněných
ploch v režimu předmětu daně z pozemků odkazuje
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speciálně na předpisy stavebního práva, tedy na stavební
zákon. A stavební zákon nijak pro svou působnost neřeší
věci movité či věci nemovité, resp. stavby movité či stavby
nemovité.

Tedy napřed musíme dospět k tomu, že v případě zkoumaného upraveného povrchu pozemku máme zpevnění
určité kvality jako výsledek lidské činnosti, použití určitých
postupů a technologií. Pak musíme zkoumat kvalitu tohoto zpevnění. Dospějeme-li k závěru, že se jedná o pevný
základ, tedy o věc nemovitou, pak již jen, abychom mohli
přijmout závěr, zda se jedná o předmět daně ze staveb,
zaměříme se na ověření naplnění podmínek § 7 ZDNE, tj.:
1. na pozitivní vymezení předmětu daně ze staveb, jimiž
jsou na území České republiky1
 stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas,
nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního
souhlasu,
 stavby způsobilé k užívání na základě oznámení
stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu a užívané,
 stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající
a užívané anebo podle dříve vydaných právních
předpisů dokončené;

1
2

Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat zkoumání neveřejných účelových komunikací, neboť tento jediný druh
pozemních komunikací přichází do úvahy jako stavba ke
zdanění. Praxe totiž ukázala, že zde dochází v některých
případech k záměně zpevněné plochy nedosahující kvality
nemovité stavby s nemovitou stavbou, dále pak k záměně
veřejné účelové komunikace, která není předmětem daně
a nezdaňuje se, s neveřejnou účelovou komunikací, která
naopak předmětem daně ze staveb je a zdaňuje se. Jen
pro ilustraci připomínám, že neveřejná účelová komunikace na pozemku – např. ostatní plocha, sloužící podnikání,
bude zdaňována jako zpevněná plocha pozemku, zatímco
nebude-li splněna podmínka vazby na podnikání či nebude-li se nacházet na druhu pozemku ostatní plocha nebo
zastavěná plocha a nádvoří, bude zdaňována jako dosud,
tedy jako stavba.

MAJETKOVÉ DANù

Stavební zákon totiž stavbou podle svého ustanovení § 2
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„stavební zákon“), rozumí veškerá stavební díla, která
vznikají stavební nebo montážní technologií, a to bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití
a dobu trvání. Stavbou tak podle stavebního zákona jsou
i terénní úpravy, kdy z pohledu práva občanského žádná
nová věc v právním slova smyslu nevzniká. Neznamená to
však, že by v intencích novely ZDNE docházelo či mělo
docházet i ke zdaňování těchto terénních úprav. Důležitým prvkem totiž je „zpevnění“, které musí dosáhnout
určité kvality, aby se jednalo o zpevněnou plochu splňující parametry své definice v ustanovení § 6 odst. 5 ZDNE,
třebaže již toto ustanovení „zpevnění“ dále nekonkretizuje. O zpevnění se tak nebude zcela jistě jednat tam, kde
půjde jen o pouhé „nahromadění“ materiálu, třebaže
v různých vrstvách na sobě. O zpevnění rovněž nepůjde
tam, kde povrch pozemku bude upraven snadno rozebíratelným materiálem – v této souvislosti se nejčastěji jedná
o zámkové dlažby, které však mohou být různého způsobu provedení, takže je třeba pečlivě zkoumat každý případ
jejich výskytu.

2. na negativní vymezení předmětu daně ze staveb,
tedy především stavby2 sloužící veřejné dopravě,
jimiž se rozumí stavby
 dálnic,
 silnic,
 místních komunikací,
 veřejných účelových komunikací...,
pokud užívání stavby k veřejné dopravě vyplývá z rozhodnutí příslušného stavebního úřadu nebo z dříve vydaných
rozhodnutí o užívání stavby.

V této souvislosti pak nejvíce dotazů směřovalo ke zdaňování parkovišť a různých odstavných ploch, které se
mohou nacházet na různých místech – nejčastěji při obchodních centrech, u čerpacích stanic pohonných hmot,
ve vnitroblocích staveb pro bydlení apod. Tady zejména je
důležité správně určit, o jakou kategorii se jedná – veřejná
dopravní cesta? Neveřejná dopravní cesta? Další oblastí
nejčastějších dotazů pak byly často i dotazy ohledně zdanění podle nové právní úpravy antukových tenisových
hřišť – zde je zase třeba dobře posoudit způsob jejich
výstavby, zpravidla však zkušenost ukázala, že se jedná
pouze o nahromadění jednotlivých vrstev sypkých materiálů, tedy nebyl zde prokázán prvek zpevnění tak, jak jej
předvídá novelizované znění ZDNE.
Bude proto poměrně náročné pro některé vlastníky plošných staveb, tedy především pro „nepodnikatele“, kteří
jen tyto zpevněné plochy příležitostně pronajímají, aby
sledovaly všechny rozhodné skutečnosti a aby správně
v tom kterém zdaňovacím období zdaňovali své plošné
stavby buď jako pozemek zpevněné plochy, nebo jako
zpevněnou plochu – stavbu.

Vyjímám část aplikovatelnou na plošné stavby.
Opět vyjímám část aplikovatelnou na plošné stavby.
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Povinnosti a nároky OSVâ
v sociálním zabezpeãení
pﬁi pﬁeshraniãních aktivitách
v rámci EU
Ing. Lucie Rytířová, daňová poradkyně, č. osvědčení 4038

SOCIÁLNÍ POJI·TùNÍ

Podnikatelé a dal‰í osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné („OSVâ“) hledají dnes
zakázky nejen ve svém blízkém okolí, ale také za hranicemi âeské republiky.
AÈ je k tomu vedou jakékoliv dÛvody, tﬁeba nedostatek práce na lokálním
trhu nebo vy‰‰í odmûna jinde, musejí se následnû vypoﬁádat s povinnostmi
nejen z ãeského pohledu, ale také z pohledu zahraniãních a mezinárodních
pravidel. Samozﬁejmû kromû povinností jim vznikají také nároky, byÈ se na
nû ãasto zapomíná. DaÀová oblast, pﬁedev‰ím daÀ z pﬁíjmÛ a DPH, jsou
pomûrnû ãasto pﬁedmûtem diskuzí a odborn˘ch ãlánkÛ, podnikatelé a daÀoví poradci jsou
tedy s nimi relativnû podrobnû obeznámeni. Oblast sociálního zabezpeãení uÏ tak populární
není, coÏ ale nijak nesniÏuje její dÛleÏitost – finanãní dopady sankcí pﬁi neplnûní povinností
nebo nevyuÏit˘ch nárokÛ mohou b˘t vy‰‰í neÏ u daní.
Cílem tohoto pﬁíspûvku je nastínit, co musí podnikatel zohlednit, pracuje-li v zahraniãí. Vût‰ina ãesk˘ch podnikatelÛ míﬁí do jin˘ch státÛ Evropské unie („EU“), pﬁípadnû dal‰ích evropsk˘ch státÛ. Budeme se proto vûnovat pravidlÛm pro tyto státy.

1 Základní postup
V sociálním zabezpečení, podobně jako v dani z příjmů,
jsou důležité místní předpisy konkrétního státu, mezinárodní dvoustranné smlouvy a legislativa Evropské unie
(„EU“). Vykonává-li OSVČ, jejímž domovským státem je
Česká republika, činnost v zahraničí, musí tedy kromě českých zákonů a zákonů státu výkonu činnosti zohlednit také
případnou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení
uzavřenou mezi Českou republikou a daným státem
a předpisy EU, je-li činnost vykonávána v EU (nebo v Norsku, v Lichtenštejnsku, na Islandě nebo ve Švýcarsku).

Na druhou stranu bude muset mezinárodní dopady řešit
např. programátor s trvalým bydlištěm v České republice
(a třeba i s českým živnostenským listem), který bude
pomocí dálkového přístupu pracovat pro českého zákazníka z Kanárských ostrovů, kam se na pár let přestěhuje za
lepším podnebím. Podobně na tom bude česká překladatelka, která se odjede věnovat svým vnoučatům žijícím
v Londýně a ve volných chvílích mezi hraním s vnoučaty
bude překládat.

2 Evropská unie – povinnosti
2.1 Základní pravidlo

Důležitým kritériem pro určení povinností a nároků přitom není sídlo zákazníka (příjemce poskytované služby),
ale fyzické místo výkonu činnosti. Mezinárodními dopady
se tak nemusejí zabývat OSVČ, které pracují v teple svého
domova či kanceláře v České republice pro zákazníky
z jiných států. Jejich povinnosti a nároky stále určují jenom
české předpisy, nemusejí se obávat, že při fakturaci klientovi sídlícímu v Austrálii budou muset studovat tamější
zákony.

Jakmile začne OSVČ vykonávat činnost v jiném státě EU
(nebo v dalších státech uplatňujících pravidla EU pro
oblast sociálního zabezpečení, tzn. v Norsku, v Lichtenštejnsku, na Islandě nebo ve Švýcarsku), byť by to bylo jen
na pár týdnů či měsíců, měla by si ověřit, zda se pro nic
něco nemění z pohledu sociálního zabezpečení.
V EU se totiž uplatňují tzv. koordinační pravidla, podle
jejichž základního ustanovení podléhá OSVČ sociálnímu
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zabezpečení ve státě, kde fyzicky vykonává činnost, bez
ohledu na stát trvalého bydliště nebo stát vydávající živnostenské nebo jiné oprávnění. Dle tohoto základního
pravidla se tedy výše zmíněný programátor musí přihlásit
k sociálnímu zabezpečení ve Španělsku a překladatelka ve
Velké Británii.
Co to pro ně znamená? Nejprve musejí oznámit českým
úřadům (správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně) ukončení účasti na českém sociálním zabezpečení
a vrátit zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce.

Z pohledu nároků se bude OSVČ do dne ukončení účasti
na českém sociálním zabezpečení počítat doba pojištění
a uhrazené pojistné do nároku na český důchod; bude mít
také nárok na zdravotní péči v České republice. Od data
účasti v jiném státě se již doba pojištění a uhrazené pojistné budou zohledňovat v tomto jiném státě. Díky koordinačním pravidlům však bude doba pojištění v jiném státě
zohledněna také při pozdější žádosti o důchod v České
republice. Bude-li takto OSVČ platit například 31 let pojištění v České republice a 5 let v Rakousku, vezme Česká
správa sociálního zabezpečení při posuzování nároku na
český důchod v úvahu součet obou pojištění, celkem tedy
bude doba pojištění činit 36 let. Vyplácený důchod ale
nebude stejný, jako kdyby OSVČ platila celou dobu pojištění v České republice: od České správy sociálního zabezpečení bude dostávat pouze částku odpovídající podílu
31/35 standardního důchodu, tzn. dle podílu počtu let
odpracovaných v České republice na celkovém počtu let
potřebných pro nárok na důchod. Navíc však OSVČ
dostane ještě důchod z Rakouska, vypočtený obdobným
způsobem.
Nárok na zdravotní péči se také přesunuje do státu, kde je
OSVČ pojištěna. Koordinační pravidla umožní čerpat
zdravotní péči i v dalších státech EU (včetně České republiky), avšak pouze v nezbytně nutném rozsahu podle délky
pobytu. Pokud si OSVČ udrží bydliště v České republice
a tuto skutečnost jí potvrdí příslušné instituce pomocí speciálního formuláře, může využívat kompletní zdravotní
péči jednak ve státě pojištění, a jednak v České republice.
Pojem „bydliště“ v tomto případě není možné ztotožňovat
s trvalým bydlištěm, jeho rozbor by vydal na samostatný
článek – pro praktické účely postačí jeho připodobnění
k pojmu „centrum životních zájmů“ používaného ve
smlouvách o zamezení dvojího zdanění.
Osoby samostatně výdělečně činné (i zaměstnanci) často
úmyslně zapomínají nahlásit své české zdravotní pojišťovně, že jsou pojištěny v jiném státě EU, a nadále platí minimální zdravotní pojištění v České republice s cílem využívat
zde kompletní zdravotní péči. Úřady toto „nedopatření“
mohou snadno pomocí mezinárodní spolupráce zjistit
a požadovat plnou úhradu čerpané péče přímo od dotyčné

Kromě dávek z důchodového a nemocenského pojištění
a zdravotní péče se koordinačními pravidly EU budou řídit
ještě další dávky, na které má OSVČ nárok, například podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek atd. Koordinační pravidla přesně určují, v jakém státě budou tyto
dávky vypláceny. Pro jeho určení je mimo jiné důležité,
kde má OSVČ bydliště a kde je bydliště její rodiny.

2.2 Krátkodobá činnost v jiném státě

SOCIÁLNÍ POJI·TùNÍ

Dále se musejí zaregistrovat na úřadech státu, kam nově
spadají. Podrobnosti registrace stanoví tamější předpisy.
V těch je také nutné zjistit další povinnosti, např. výši pojistného, jeho splatnost, podávání různých přehledů atd.

osoby, rozhodně proto nelze tento postup doporučit. Stejného cíle je totiž možné dosáhnout bez rizika pomocí výše
zmíněného speciálního formuláře potvrzujícího bydliště
v České republice.

Výše popsané základní pravidlo je ale v některých situacích velmi nepraktické, nebo dokonce nepoužitelné.
Prvním příkladem je dvoutýdenní pobyt českého vývojáře
při montáži zařízení (vyrobeného v České republice)
u klienta v Německu. Koordinační pravidla EU určují, že
v tomto případě může vývojář nadále platit veškeré pojistné v České republice, v Německu mu žádné povinnosti
nevzniknou.
Použije se totiž tzv. ustanovení o vyslání, podle něhož se
OSVČ vykonávající přechodně činnost v jiném státě účastní stále sociálního zabezpečení v České republice. Podmínkou je, že bude poté pokračovat v činnosti v České
republice a činnost v zahraničí nepřekročí 24 měsíců.
Tento postup uplatní, pracuje-li OSVČ v zahraničí jednorázově a výjimečně. Kdyby její přítomnost v jiném státě
byla pravidelná, jednalo by se o tzv. souběžný výkon činnosti ve více státech, jak je popsáno níže.
Pro doložení pokračující účasti na českém sociálním
zabezpečení by měla OSVČ požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vystavení osvědčení A1, nejlépe
ještě před tím, než odjede do zahraničí – tamější úřady
totiž mohou striktně požadovat zaplacení pojistného na
sociální zabezpečení podle jejich předpisů, jestliže OSVČ
neprokáže, že řádně platí v jiném státě.
V popisovaném případě se tedy pro vývojáře kvůli cestě
do Německa nic nezmění: bude pořád platit měsíční zálohy na české pojistné na důchodové pojištění a zdravotní
pojištění, případně též pojistné na nemocenské pojištění.
Po skončení roku veškeré své příjmy (včetně příjmů za činnost v Německu) uvede do přehledů o příjmech a výdajích
podávaných správě sociálního zabezpečení a zdravotní
pojišťovně.
Nároky bude mít také pořád stejné: doba pojištění se mu
bude počítat do nároku na český důchod, zdravotní péči
bude využívat v České republice. Kdyby potřeboval naléhavé ošetření v Německu, bude mu poskytnuto na základě jeho českého průkazu pojištěnce (vydávaného v podobě Evropského průkazu zdravotního pojištění) za stejných
podmínek, jaké platí pro německé občany. Musel by tedy
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platit stejné regulační poplatky nebo spoluúčast, kterou
musejí platit místní.

2.3 Souběžná činnost ve více státech
Základní princip určení státu, kde má OSVČ platit pojistné, se nepoužije také v situaci, kdy vykonává souběžně
činnost ve více státech. Příkladem může být konzultant
pracující pro zákazníka v sídle jeho dceřiné společnosti
v České republice i v sídle mateřské firmy v Irsku, a to pravidelně několik dnů za měsíc.

Doba trvání souběžného výkonu činnosti není nijak omezena, může jít o pár měsíců i několik let.
Stejně jako ve výše popsané situaci krátkodobé činnosti
v jiném státě by měla OSVČ požádat o osvědčení A1. Toto
osvědčení by měla OSVČ předložit případné kontrole ze
strany úřadů ve státě, v němž bude vykonávat činnost.
Pro zmíněného konzultanta pracujícího pár dní v měsíci
v Irsku tak zůstávají povinnosti v sociálním zabezpečení
stejné, jako kdyby pracoval stále jen v České republice.
Bude platit měsíční zálohy na české pojistné na důchodové pojištění a zdravotní pojištění, případně též pojistné na
nemocenské pojištění. Po skončení roku veškeré své příjmy (včetně příjmů za činnost v Irsku) uvede do přehledů
o příjmech a výdajích podávaných správě sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovně.
Stejné budou i jeho nároky: doba pojištění se mu bude
počítat do nároku na český důchod, zdravotní péči bude
využívat v České republice. Bude-li potřebovat zdravotní
péči v Irsku, bude mu poskytnuta na základě jeho českého
průkazu pojištěnce (vydávaného v podobě Evropského
průkazu zdravotního pojištění) za stejných podmínek, jaké
platí pro irské občany, tedy včetně případné spoluúčasti.

1

SOCIÁLNÍ POJI·TùNÍ

Podle koordinačních pravidel se musí účastnit sociálního
zabezpečení pouze v jednom státě, bylo proto zapotřebí
stanovit zvláštní postup. OSVČ se bude v tomto případě
účastnit sociálního zabezpečení ve státě bydliště, avšak jen
tehdy, vykonává-li tam podstatnou část své činnosti (dle
definice uvedené v koordinačních pravidlech); v opačném
případě ve státě, kde má tzv. střed zájmů její činnosti.

Jinak by se situace posuzovala, kdyby OSVČ byla zároveň
zaměstnancem. V uvedeném příkladě by například mohl
konzultant kromě činnosti OSVČ být zaměstnán na částečný úvazek, s místem výkonu práce v České republice.
Speciální ustanovení určuje, že v těchto případech se
bude účastnit sociálního zabezpečení podle svého
zaměstnání bez ohledu na to, kde pracuje jako OSVČ
nebo kde má bydliště. U mnoha činností však může být
použití tohoto pravidla komplikované, protože jednotlivé
státy mají mnohdy rozdílný pohled na „závislost“ a „nezávislost“ dané činnosti (tzn. zda se jedná o zaměstnání
nebo samostatně výdělečnou činnost). Každou situaci je
proto nutné posoudit z pohledu legislativy obou (resp.
všech) zúčastněných států.
Jakmile si OSVČ určí, ve kterém státě se má při souběžné
činnosti přihlásit k pojištění a platit pojistné, bude mít taky
příslušné nároky na dávky. Bude-li platit pojistné v zahraničí, budou nároky stejné, jak je popsáno v části 2.1; při
účasti v českém pojištění budou stejné jako v části 2.2.

2.4 Výjimky
Kromě výše popsaných zvláštních situací může OSVČ teoreticky kdykoliv požádat úřady, aby určily její příslušnost
k sociálnímu zabezpečení jinak než podle pravidel. Postup
pro získání takovéto výjimky je však poměrně komplikovaný a zdlouhavý, navíc nikdy není možné dopředu říct, jak
úřady rozhodnou.
Pokud se OSVČ rozhodne o výjimku požádat, měla by
žádost podat několik měsíců před zahájením činnosti
v zahraničí.

3 Závěr
Volný pohyb přes hranice členských států EU sice ztěžuje
přesné „vystopování“, kde OSVČ svou činnost vykonává,
kvůli rostoucímu propojení informačních databází úřadů
členských států však rozhodně nelze doporučit podceňování pravidel v oblasti sociálního zabezpečení. Jejich použití navíc může být pro OSVČ výhodné a v mnoha případech umožňuje optimalizaci nákladů na pojistné
(případně výhod plynoucích z dávek).

Pojem „sociální zabezpečení“ je v tomto článku používán v širokém slova smyslu (odvozeném od jeho významu v legislativě EU a mezinárodních smlouvách), tzn. včetně zdravotního pojištění.
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Judikatura
DaÀ z pﬁidané hodnoty:
praktické vyuÏití nejnovûj‰í judikatury
Evropského soudního dvora
Ing. Tomáš Brandejs, daňový poradce, č. osvědčení 3191

JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
OBSAH

Osvobození od daně – Článek 151 odst. 1 písm. c) – Plnění
spočívající v demontáži zastaralých lodí amerického námořnictva
uskutečněné na území členského státu
■

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. 4. 2012, C-225/11 Able UK,
http://eur-lex.europa.eu.
âlánek 151 odst. 1 písm. c) smûrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o spoleãném systému danû
z pﬁidané hodnoty je tﬁeba vykládat v tom smyslu, Ïe poskytnutí sluÏeb v ãlenském státû, kter˘ je stranou Severoatlantické smlouvy, spoãívající v demontáÏi zastaral˘ch lodí námoﬁnictva jiného státu, kter˘
je rovnûÏ stranou této smlouvy, je osvobozeno od danû z pﬁidané hodnoty podle tohoto ustanovení
pouze tehdy, kdyÏ:
– je toto plnûní poskytnuto sloÏce ozbrojen˘ch sil tohoto jiného státu, která se podílí na spoleãném
obranném úsilí, nebo civilním zamûstnancÛm, kteﬁí tyto síly doprovázejí, a kdyÏ
– je totéÏ plnûní poskytnuto uvedené sloÏce ozbrojen˘ch sil, která se zdrÏuje nebo je rozmístûna na
území dotyãného ãlenského státu, nebo civilním zamûstnancÛm, kteﬁí tyto síly doprovázejí.

Související ustanovení:
 § 68 odst. 10 písm. a) – b) zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).
Související rozhodnutí:
 C-116/10 Feltgen a Bacino Charter Company.
Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) se často
vyjadřuje k záležitostem, které na první pohled nemají
praktické uplatnění při aplikaci české DPH. Může se skutečně zdát, že demontáž zastaralých lodí amerického
námořnictva uskutečněná v námořních docích ve Velké
Británii k takovým případům patří. Nicméně SDEU vyslovuje závěry, které bezesporu mají přesah do aplikace § 68
odst. 10 písm. a) a b) českého zákona o DPH na poskytnutí jakýchkoli služeb či dodání zboží ozbrojeným složkám
členských států NATO (tedy například Armádě ČR).
Nejprve stručně připomeňme legislativní základ. Zmiňovaná ustanovení § 68 odst. 10 písm. a) a b) zákona o DPH
osvobozují (za splnění dalších podmínek) dodávky pro
ozbrojené síly NATO, pokud se tyto síly podílejí na společném obraném úsilí. Oba odstavce tedy podmiňují osvobození existencí společného obranného úsilí a tím, že se
na něm složky podílejí. Předobraz pro § 68 odst. 10

písm. a) a b) zákona o DPH nalezneme v čl. 151 směrnice
Rady 2006/112/ES (dále jen „Směrnice“): „Osvobozené
je dodání zboží a poskytnutí služby na území členských
států, které jsou stranami Severoatlantické smlouvy, pro
použití ozbrojenými silami ostatních států, které jsou stranami uvedené smlouvy, nebo civilními zaměstnanci je
doprovázejícími anebo k zásobení jejich jídelen, pokud se
tyto síly podílejí na společném obranném úsilí.“
A právě na článek 151 Směrnice se společnost Able odvolávala, když vyžadovala osvobození svých služeb poskytnutých pro odbor námořní dopravy ministerstva dopravy
USA. Společnost konkrétně provedla demontáž lodí za
tím účelem přepravených do doků ve Velké Británii. Na
demontáž dohlíželi inspektoři vlády USA. Britský správce
daně se domníval, že služby Able podléhají britské dani.
Spor se tak postupně dostal až před SDEU.
Soud nejprve zvážil, zda se podmínka existence společného obranného úsilí a toho, že se na něm ozbrojené složky
podílejí, vztahuje na celý příslušný text článku 151 Směrnice, nebo pouze ke slovu „jídelen“. Jeho pochybnosti se
zjevně zakládaly na jiném než českém jazykovém znění,
neboť česká verze Směrnice je v tomto směru (na rozdíl
např. od anglické verze) zcela jednoznačná. Nakonec
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SDEU akcentováním účelu sledovaným zákonodárcem
dospěl k závěru, že podmínku společného obranného úsilí
je nezbytné vztahovat na celý příslušný text článku 151
Směrnice.
V následných úvahách SDEU posuzoval, jak vykládat pojem
„společné obranné úsilí“. Abych mohl lépe pohled SDEU
vysvětlit, bude vhodné nejprve odbočit k tomu, jak je tento
pojem použitý rovněž v českém zákoně o DPH doposud
všeobecně vykládán. Existuje závěr Koordinačního výboru
291/20.01.10 „Problematika výkladu ustanovení § 68 zákona o DPH – dodávky pro NATO“, kde se dovozuje:

V případě ostatních ozbrojených složek (policie, vězeňská
služba) je zřejmé, že se na společném obranném úsilí
automaticky podílet nemusí, resp. půjde o činnost, která
není trvalého charakteru. Domníváme se, že osvobození
dodávek pro ostatní ozbrojené složky pravděpodobně ani
nebylo smyslem tohoto ustanovení. Bohužel nám není
známa judikatura ESD, případně další materiály, které by
se touto problematikou zabývaly. Proto se domníváme, že
v těchto případech je vždy nutné postupovat individuálně
a posuzovat, zda je dodané zboží či poskytnutá služba
využita v rámci aktivit NATO.“
A právě tyto závěry Koordinačního výboru podle mého
názoru modifikuje případ Able. Dle SDEU je demontáž
zastaralých lodí námořnictva jiného státu NATO osvobozena od DPH podle čl. 151 odst. 1 písm. c) „pouze tehdy,
když je toto plnění poskytnuto složce ozbrojených sil tohoto jiného státu, která se podílí na společném obranném
úsilí“. SDEU otázku vlastního použití nezkoumá, respektive
nic z jeho výkladu nenasvědčuje tomu, že by měla být rozlišována plnění, kdy armáda členského státu NATO nakupuje

1

Je otázka, co je v chápání SDEU „složka“ (celá armáda
jako jedna ze složek ozbrojených sil, nebo organizační
složka armády, jako např. její zahraniční mise?) a u koho
se testuje podílení se na obraně (u armády jako celku
nebo u příslušné organizační složky?). Zde existuje zmatečnost jazykových verzí citované věty z judikátu. Z některých (včetně české verze) nelze závěr jasně vyčíst. Naopak
například německá verze judikátu hovoří jednoznačně,
když přímo uvádí, že osvobozené je plnění poskytnuté
složce takových ozbrojených sil, které se podílí na společném obranném úsilí (čili ozbrojené síly podílející se na
obraně = armáda, složka = její mise)1.

JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA

„Zejména v případě armád členských států NATO půjde
o trvalou podmínku, která byla splněna již v okamžiku
vstupu jejich země do této organizace. Jinými slovy, obecným pravidlem je, že armády členů NATO se veškerou
svou činností podílí na společném obranném úsilí. Nelze
však jistě vyloučit ani případy, kdy armáda členského
státu NATO nakupuje plnění, která ke společnému obrannému úsilí nebudou použita.

plnění, která ke společnému obrannému úsilí budou použita, od těch, která pro tyto účely použita nebudou. Zde
spatřuji posun oproti KV, kde se v případě armád tvrdí, že
„nelze však jistě vyloučit ani případy, kdy armáda členského státu NATO nakupuje plnění, která ke společnému
obrannému úsilí nebudou použita“, a v případě jiných
ozbrojených složek dokonce přímočaře, že „je vždy nutné
postupovat individuálně a posuzovat, zda je dodané
zboží či poskytnutá služba využita v rámci aktivit NATO“.

Nicméně se domnívám, že právě německá verze je zavádějící. Důvod pro mé tvrzení vyplývá nepřímo z odpovědi
SDEU na další otázku, kterou v rámci případu Able řešil
(„záleží na tom, kde se složky ozbrojených sil zdržují, tj.
kde jsou rozmístěny“?). Dle SDEU právě na této skutečnosti záleží, protože uvádí, že „služby poskytnuté na
území členského státu NATO jsou osvobozeny pouze
tehdy, pokud jsou poskytnuty složce ozbrojených sil, která
se zdržuje nebo je rozmístěna na území dotyčného členského státu“. Je tak patrné, že SDEU klade důraz na určitý princip teritoriality a měly by to být jednotlivé armádní
mise, na jejichž úrovni testujeme podmínku podílení se na
společném obranném úsilí (dle výše uvedeného přístupu
SDEU, tj. při nerespektování závěrů zmiňovaného Koordinačního výboru).
Able UK je jistě případ, který neosloví každého. Nicméně
těm, kteří osvobození dodávek zboží a služeb ozbrojeným
složkám řeší, přináší vesměs velmi důležité informace.

Diese Leistung an einen Teil der Streitkräfte dieses anderen Staates, die der gemeinsamen Verteidigungsanstrengung dienen, oder an ihr ziviles Begleitpersonal bewirkt wird.
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Judikatura
Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky
Ing. Radek Lančík, daňový poradce, č. osvědčení 910
■

Vystavení platebního výměru
JUDIKATURA SPRÁVNÍCH SOUDÒ âESKÉ REPUBLIKY

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. 2 Afs 26/2012-28.
Omezená plná moc musí mít pﬁesnû urãen svÛj rozsah, tedy rozsah úkonÛ, k nimÏ je zástupce zmocnûn.
Za neomezenou plnou moc pak je tﬁeba povaÏovat kaÏdou, která tento poÏadavek nesplÀuje. Podle neomezené plné moci je zmocnûnec oprávnûn postupovat podle svého uváÏení, v omezené je limitován
smûrnicemi zmocnitele.
Související ustanovení:
 § 17 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb. (dále též „daňový řád“).
Související rozhodnutí:
 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
28. 8. 2009, sp. zn. 2 Afs 5/2009-81.
U stěžovatele byla Finančním úřadem Ostrava III. prováděna daňová kontrola, při níž byl nejprve zastupován
Ing. V. H. Dne 4. 12. 2009 byla správci daně předložena
plná moc udělená stěžovatelem dne 2. 12. 2009 advokátce JUDr. Marcele Neuwirthové a současně bylo správci
daně sděleno, že zastupování Ing. H. bylo ukončeno. Plná
moc zněla „... zmocňuji advokátku (...), aby mne obhajovala, resp. ve všech právních věcech zastupovala, aby
vykonávala veškeré úkony, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, uzavírala smíry
a narovnání, uznávala uplatněné nároky, vzdávala se
nároků, podávala opravné prostředky nebo námitky
a vzdávala se jich, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, jejich plnění potvrzovala, to vše i tehdy, když je
podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Tuto plnou moc uděluji i v rozsahu práv a povinností
podle všech právních předpisů a jako zvláštní plnou moc
k zastoupení před Finančním úřadem Ostrava III ve věci
vedené pod čj. 134514/09/390931801581, včetně
všech řízení navazujících.“
Uvedeným číslem jednacím je přitom ve spise označena
zpráva o daňové kontrole ze dne 12. 11. 2009. JUDr. Neuwirthová, jako zástupkyně stěžovatele, podávala vyjádření
ke zprávě o daňové kontrole, účastnila se jejího projednání, byl jí doručen dodatečný platební výměr, podala odvolání a k výzvě jí správcem daně zaslané toto odvolání doplnila. Odvolání jí podané také bylo předmětem rozhodnutí
žalovaného. Toto odvolací rozhodnutí bylo doručováno

přímo stěžovateli, který nebyl zastižen a zásilka byla uložena na poště dne 14. 9. 2010. Vzhledem k tomu, že nebyla vyzvednuta v úložní lhůtě, byla dne 27. 9. 2010 vložena
do schránky. JUDr. Neuwirthová se obrátila na žalovaného s žádostí o doručení rozhodnutí dne 2. 11. 2010; vyhověno jí nebylo sdělením, že její zmocnění se vztahovalo jen
na řízení před Finančním úřadem Ostrava III.
Způsob doručování rozhodnutí stěžovateli odpovídal
§ 17 odst. 5 daňového řádu z roku 1992, přičemž fikce
doručení podle tohoto ustanovení nastala dne 24. 9. 2010.
Stěžovatel také toto doručení nezpochybňuje; kasační
stížnost stojí na názoru, že rozhodnutí nemělo být doručováno stěžovateli, ale pouze jeho zástupkyni, jíž byla
udělena neomezená plná moc.
Podle § 17 odst. 7 daňového řádu z roku 1992 platilo, že
„(m)á-li příjemce zástupce s neomezenou plnou mocí pro
celé daňové řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto
zástupci. Pokud má zástupce příjemce plnou moc omezenou na určité úkony, doručuje se písemnost vztahující se
k takovým úkonům příjemci i jeho zástupci.“
Podle § 10 odst. 3 daňového řádu z roku 1992 se daňový
subjekt, jeho zákonný zástupce nebo ustanovený zástupce může dát zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. V téže
věci může mít současně jen jednoho zástupce. Zástupce
jedná v rozsahu plné moci udělené písemně nebo ústně
do protokolu. Není-li rozsah zmocnění vymezen nebo
není-li vymezen přesně, je tato plná moc pro daňové
řízení neomezená.
Nejvyšší správní soud se k otázce omezení plné moci nejobsáhleji vyjádřil v usnesení rozšířeného senátu ze dne
12. 6. 2007, čj. 1 Afs 39/2006-79, publ. pod č. 1353/2007 Sb. NSS.
Tam vyslovil: „(v)ymezí-li daňový subjekt v daňovém řízení
rozsah zmocnění zvoleného zástupce ,zastupováním ve
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věci platebního výměru na daň z přidané hodnoty‘ označeného dále konkrétními údaji o názvu správce daně,
datu vydání platebního výměru, číslu jednacím a demonstrativním výčtem předpokládaných úkonů, jde o neomezenou plnou moc (§ 10 odst. 3 poslední věta zákona ČNR
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků).“ Toto rozhodnutí vychází z názoru, že omezená plná moc musí mít
přesně určen svůj rozsah, tedy rozsah úkonů, k nimž je
zástupce zmocněn. Za neomezenou plnou moc pak je
třeba považovat každou, která tento požadavek nesplňuje. Podle neomezené plné moci je zmocněnec oprávněn
postupovat podle svého uvážení, v omezené je limitován
směrnicemi zmocnitele.

Další problém je spojen s výslovným označením konkrétního finančního úřadu. I zde je třeba v prvé řadě hodnotit
střet s textem plné moci vymezujícím oprávnění zmocněnce obecně – vůči všem. Formulace uvedená ve speciální části plné moci je pak poněkud neobratná a umožňuje dvojí výklad; výklad, který preferuje stěžovatel, není
nemožný. Plná moc je ve speciální části udělena k zastupování před Finančním úřadem Ostrava III, z textu rozhodné věty za čárkou však jednoznačně nelze dovodit, že
i navazující řízení, k nimž je udělena, musí být vedena
výhradně před tímto úřadem. Tak by tomu totiž mohlo
být, jen pokud by formulace byla jednoznačná, anebo
pokud by žádné řízení před jiným orgánem nepřicházelo

JUDIKATURA SPRÁVNÍCH SOUDÒ âESKÉ REPUBLIKY

V daném případě plná moc udělená stěžovatelem
JUDr. Neuwirthové neobsahuje specifikaci zmocnění,
která by z ní činila plnou moc omezenou. Navíc je třeba
vycházet z celého textu plné moci, která je formulována
jako všeobecná plná moc a speciální zmocnění ve vztahu
k řízení před Finančním úřadem rovněž konkretizuje
poměrně obecně. Již z tohoto hlediska nesplňuje podmínky pro to, aby byla posuzována jako omezená plná moc ve
smyslu § 10 odst. 3 daňového řádu z roku 1992.

v úvahu. Ve vztahu k daňové kontrole, ve fázi, kdy již byla
zpracována zpráva o kontrole obsahující důvody k doměření daně, však další řízení i před jiným orgánem, než je
finanční úřad, bývá pravidlem. Je třeba také vycházet ze
skutečnosti, že plná moc je dohodou smluvních stran
a jsou to tyto strany, které určitým způsobem vyjádřily
svou vůli o rozsahu zastoupení. Ostatně nejpozději žádostí advokátky o zaslání odvolacího rozhodnutí musel
obsah projevené vůle seznat. Pokud správce daně pochyboval o rozsahu plné moci, bylo na místě, aby tyto
pochybnosti odstranil. Neučinil-li tak, musí vycházet
z předpokladu ustanovení § 10 odst. 3 daňového řádu
z roku 1992, který veškeré plné moci, které nesplňují podmínky konkrétního rozsahu zmocnění, řadí mezi plné
moci neomezené a pochybnost o tom, zda se vztahuje i na
zastupování před odvolacím orgánem musí vyložit ve prospěch účastníka, který takový rozsah zastupování tvrdí.
Závěr krajského soudu, že se v daném případě jednoznačně jednalo o plnou moc omezenou, tedy neobstojí.
V případě neomezené plné moci byl žalovaný povinen
doručit odvolací rozhodnutí stěžovatelově advokátce, což
neučinil. Nemůže tak obstát závěr o opožděnosti žaloby,
pokud je lhůta k jejímu podání počítána od okamžiku fikce
doručení stěžovateli.
Krajský soud proto rozhodl v rozporu se zákonem, vycházel-li z výše uvedené konstrukce opožděnosti žaloby. Tím
porušil stěžovatelovo právo na přístup k soudu ve smyslu
§ 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Proto Nejvyšší správní soud usnesení krajského soudu
podle § 110 odst. 1 věta první před středníkem s. ř. s. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V tomto dalším řízení je krajský soud vázán právním názorem v tomto
rozsudku vysloveným (§ 110 odst. 4 s. ř. s).

Inzerce
SBORNÍK PŘÍKLADŮ 2012
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 2011.
Cena publikace je 370 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.
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Právní regulace boje proti
praní ‰pinav˘ch penûz a její
úskalí z pohledu daÀového
poradce
Ing. Mgr. Vladimír Šefl, právní oddělení KDP ČR

PROFESNÍ RÁDCE

Stále intenzívnûj‰í zapojování âeské republiky do mezinárodní ekonomické
spolupráce v posledních 20 letech s sebou nese i prohlubující se právní regulaci. Jedním z negativních dÛsledkÛ globalizace ekonomick˘ch a finanãních
aktivit se stala snaha o legalizaci v˘nosÛ z trestné ãinnosti (neboli tzv. praní
penûz), které mÛÏe b˘t navíc spojeno i s financováním terorismu. Z tohoto
dÛvodu i âeská republika byla a je objektivnû nucena, a to nejen s ohledem
na své ãlenství v Evropské unii, na nastalou situaci reagovat pﬁíslu‰nou právní úpravou.
V tomto pﬁíspûvku tak shrnu základní povinnosti daÀového poradce v oblasti boje proti praní
penûz, zamûﬁím se na nûkteré aspekty roz‰iﬁující se právní regulace této oblasti z pohledu profese daÀového profese a upozorním na nûkterá souãasná rizika vypl˘vající nejen z právní
úpravy, ale zejména konkrétního v˘kladu jednotliv˘ch ustanovení pﬁíslu‰n˘mi orgány. RovnûÏ naznaãím plánovan˘ v˘voj v nejbliÏ‰í dobû.

1 Prohlubující se právní regulace boje
proti praní peněz
Právní úprava v této oblasti je významným důkazem a příkladem stále hlubší a širší regulace, a to nejen na unijní
úrovni. Prvním významným krokem v boji proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti na úrovni evropské právní úpravy byla směrnice z roku 19911. Definice praní peněz byla
v této směrnici ještě omezena jen na nedovolené činnosti
související s drogami. Tato první směrnice regulovala
základní povinnosti ve finančním sektoru a jedním z jejich
nejvýznamnějších dopadů bylo prolomení bankovního
tajemství.
Česká republika reagovala na novou realitu vyplývající
z nových ekonomických podmínek a dopadů spojených
s praním peněz až v roce 1996, kdy do svého právního
řádu částečně implementovala výše uvedenou směrnici
a to zákonem č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne
1

1. 7. 1996. Tento zákon obsahoval základy současné právní úpravy – požadavek povinné identifikace, povinnost
uchovávat údaje, povinnost neprovést transakci spojenou
s praním peněz a zároveň uložila povinnost vybudovat
u povinných subjektů systémy, které by odhalovaly tuto
nezákonnou činnost.
V této první zákonné úpravě povinnosti dopadaly jen na
velmi omezený okruh subjektů – úvěrové a finanční instituce. Zákon tak obsahoval jen 21 paragrafů (pro srovnání –
dnes jich obsahuje téměř trojnásobek). Z dnešního
pohledu je významné, že finanční limit pro povinnost
identifikace účastníka transakce představoval výši až
500.000 Kč, což představuje dnešní hodnotu přes
800.000 Kč. Od počátku úpravy existuje stejný orgán
odpovědný za plnění povinností a dohledu podle tohoto
zákona – Finanční analytický útvar jako organizační složka
Ministerstva financí ČR (dále jen „FAÚ“). Zákon
č. 61/1996 Sb. byl následně do doby vstupu České republiky do Evropské unie novelizován pěti zákony.

Směrnice Rady Evropského společenství č. 91/308/EEC ze dne 10. 6. 1991 o předcházení použití finančního systému za účelem praní peněz.
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nová úprava měla významný dopad i pro daňové poradce,
kteří již nebyli povinni oznamovat podezřelé obchody
přímo na FAÚ ale Komoře daňových poradců. Nová úprava určitým způsobem, a tedy ne v plném rozsahu, odstranila do té doby existující výkladové problémy některých
ustanovení. Zároveň přinesla důležitou novou povinnost
zjišťovat účel a podstatu obchodního vztahu a s tím i nové
výkladové problémy spojené s aplikací této povinnosti.

Základní povinnosti se zásadním způsobem nelišily od
povinností podle směrnice z roku 1991.

AMZ zákon samozřejmě obsahuje i sankce za jeho porušení, jedná se o správní sankce, v případě daňového
poradce připadají v úvahu i disciplinární sankce, protože
Dozorčí komise Komory je oprávněna podle § 12 odst. 1
zákona č. 523/1992 Sb. přezkoumat i plnění povinností
podle AML zákona a pokud by se daňový poradce podílel
na praní peněz, tak nastupuje samozřejmě i trestní odpovědnost, a to podle příslušných ustanovení trestního
zákona.

Původní zákon č. 61/1996 Sb. tak byl v návaznosti na
novou směrnici, dále v souvislosti se vstupem České
republiky do Evropské unie a harmonizací českých právních předpisů s unijními rozsáhlým způsobem novelizován v roce 2004. Zákon č. 284/2004 Sb. definoval nově
většinu pojmů a zároveň mezi povinné osoby zahrnul
vedle úvěrových a finančních institucí další subjekty provozující vybrané činnosti, a tedy i profese, jejichž klienti
mohou legalizovat nezákonné výnosy – v prvé řadě právní
profese. Jaké hlavní důvody vedly k zařazení daňových
poradců do působnosti směrnice, a tedy i českého zákona? Jedním z nich je fakt, že mohou být účastni transakcím
svých klientů a v tomto ohledu je jejich zařazení jakýmsi
preventivním opatřením, protože jedna z povinností
povinných osob je odložit provedení podezřelého obchodu, i když u daňových poradců bude tato povinnost spíše
okrajová. Jako další důvod, a zřejmě nejvýznamnější, je
možné uvést to, že přes jednu z povinností tohoto zákona
– povinnost uchovávat identifikační údaje – jsou schopny
státní orgány v případě prošetřování konkrétních podezřelých obchodů zpětně zdokumentovat jejich průběh,
protože se mnohdy jedná o složitý sled operací s cílem
zastřít původ finančních prostředků. A při zpětném prošetřování takových případů je tak nutné dohledat průběh
operací a všechny zapojené subjekty. Dále je vhodné zmínit další důležitou roli i daňových poradců na tomto poli –
vzhledem k odborným znalostem by měli zajišťovat také
informovanost mezi klienty o jejich povinnostech a rizicích, a tedy přeneseně zajišťovat určitou míru prevence
před nezákonným postupem klientů.
Velmi dynamický vývoj v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti, ale nově také financování terorismu, si vynutil
v roce 2006 přijetí nové směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2005/60/ES ze dne 26. 10. 2005 o předcházení
zneužití finančního systému k praní peněz a financování
terorismu. Česká republika tuto směrnici implementovala
v roce 2008 zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“ – z anglického spojení Anti Money Laundering). AML zákon ale zároveň
uplatňuje i nařízení ES č. 1889/2005 a č. 178/20062. Tato
2

3

4

PROFESNÍ RÁDCE

V roce 2001 byla směrnice 91/308/EEC novelizována
směrnicí 2001/97/EC, která rozšířila dosah regulace jednak na veškeré příjmy ze závažné trestné činnosti (dříve
byla úprava zaměřena především na příjmy z obchodu
s drogami), a jednak na další podnikatelské subjekty
z nefinanční sféry. Pravidla nastavená v rámci Evropské
unie vycházejí také z mezinárodních norem přijatých
Finančním akčním výborem (FATF).

Dne 11. 4. 2012 Evropská komise vydala Zprávu o uplatňování směrnice 2005/60/ES3. Zpráva kromě rekapitulace dosavadní aplikace směrnice hovoří o přípravě revize
směrnice, která by měla být navržena na podzim 2012.
Zpráva je významná i pro profesi daňového poradce.
Regulace na unijní i vnitrostátních úrovních nekončí jen
přijetím samotné právní úpravy a naplňováním jednotlivých povinností. V pravidelných intervalech probíhá
v členských státech monitoring, ke kterému uvedu bližší
informace dále.

2 Shrnutí povinností daňového poradce
AML zákon řadí daňové poradce mezi povinné osoby,
a stanoví jim tak několik zásadních povinností. Na tomto
místě bych rád upozornil na určitý nesoulad v nastavení
povinností mezi povinnými osobami, které jsou ve stejném rozsahu oprávněny poskytovat daňové poradenství.
Advokát je zařazen mezi povinné osoby jen výčtem konkrétních činností, tedy ne v plném rozsahu, a v tomto
výčtu nenalezneme právní poradenství v oblasti daní.
Oproti tomu daňový poradce je zařazen v plném rozsahu
jeho zákonné činnosti, a dostává se tak do nerovného
postavení s advokátem v plnění povinností tohoto zákona
v případě poskytování daňového poradenství.
K povinnostem daňového poradce se vyjádřím jen stručně a odkazuji na podrobnější rozbor v dřívějším článku4.
Vzhledem k charakteru daňového poradenství, kdy se ve
většině případu nejedná o jednorázovou službu (v dikci
zákona obchod), ale o pokračující obchodní vztah, dopadá povinnost identifikace na téměř všechny klienty daňového poradce. AML zákon ve svém § 7 stanoví rozsah
identifikace, nicméně z praktického hlediska se jeví

Tvrdý, J.; Bártová, A. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související. Komentář.
Praha : C. H. Beck, 2009, s. 91.
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a radě o uplatňování směrnice 2005/60/ES [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_cs.pdf>.
Šefl, V. Shrnutí dopadů zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a finacování terorismu, na daňové poradce. E-Bulletin KDP ČR. 2008, č. 10, s. 11.
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nejvhodnější formou zhotovení kopie identifikačního průkazu klienta. Toto je možné ale učinit, s ohledem na právní úpravu ochrany osobních údajů, pouze s výslovným
souhlasem klienta, který by tak měl být písemný.

Zákon v § 13 upravuje výjimku z povinnosti identifikace
a kontroly klienta a to jak, co se týká subjektů, se kterými
povinná osoba vstupuje do vztahu (v případě poradců se
může jednat např. o úvěrové nebo finanční instituce, společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování
na regulovaném trhu, a které podléhají požadavkům na
zveřejnění informací), tak určitých případů při kumulativním splnění několika podmínek (zejména písemná smlouva
s klientem a platba probíhající jen přes bankovní účty).
Zásadní pro daňového poradce je povinnost oznámit
podezřelý obchod, podezřelý obchod je definován § 6
AML zákona a to jak taxativními, tak i demonstrativní
znaky. Od roku 2008 poradci činí oznámení vůči Komoře
daňových poradců, která oznámení přezkoumá z hlediska
náležitostí podle AML zákona. Poradce není oprávněn
v tomto případě se odvolávat na svou profesní mlčenlivost, protože ta je přímo § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 Sb.
pro plnění povinností podle AML zákona prolomena.
Pro vybrané profese včetně daňového poradce právní
úprava přiznává výjimku z oznamovací povinnosti. Tuto
výjimku zohledňovala již směrnice 2001/97/EC a ve stejném rozsahu ji zachovala i směrnice 2005/60/ES5 a AML
zákon ji implementuje ve svém § 26 a 27. Bohužel nadále
existují výkladové pochybnosti co do rozsahu této výjimky.
„§ 26
Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních
exekutorech a daňových poradcích
(1) Ustanovení § 18 odst. 1 (tj. oznamovací povinnost –
pozn. autora) a § 24 (tj. informační povinnost vůči FAÚ
MF – pozn. autora) se nevztahují na auditora, účetního,
soudního exekutora nebo daňového poradce, pokud jde
o informace, které získá od svého klienta nebo které získá
o svém klientovi během zjišťování jeho právního postavení, během jeho zastupování v soudním řízení anebo v souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně
zahájení takového řízení nebo vyhnutí se takovému řízení,
5
6

7

(2) Má-li auditor, účetní, soudní exekutor nebo daňový
poradce za to, že klient žádá o právní poradenství za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za účelem
financování terorismu, odstavec 1 se nepoužije.“
Jistou zajímavostí české právní úpravy je, že do výjimek
v § 26 a 27 zahrnula všechny profese uvedené v AML
směrnici. AML směrnice ale může reagovat jen v obecné
rovině na různé právní úpravy profesí v jednotlivých členských státech, a ponechává tak konkrétní úpravu na členských státech, nicméně v České republice profese účetních
není regulována zvláštním právním předpisem, a nepožívá
tak ani zvláštní zákonné úpravy profesní mlčenlivost.

PROFESNÍ RÁDCE

Další významnou povinnost stanoví § 9 zákona
č. 253/2008 Sb. – kontrolu klienta, při které se zkoumá
účel a zamýšlená povaha obchodu nebo obchodního
vztahu, zjišťuje se skutečný majitel v případě právnické
osoby, zkoumat by se měl také zdroj peněžních prostředků. I tady zákon stanoví případy, kdy je také daňový
poradce povinen kontrolovat klienta, a tato povinnost
prakticky nedopadá jen na případy jednotlivých obchodů
do hodnoty 15.000 EUR, tedy v případě daňového poradce se může jednat o jednorázové poskytnutí daňového
poradenství klientovi.

bez ohledu na to, zda jsou takové informace získány před
tímto řízením, během něj nebo po něm.

Podle Zprávy Komise o uplatňování směrnice 2005/60/ES
všechny členské státy využily ve své vnitrostátní právní
úpravě výjimku podle čl. 23 odst. 2 pro advokáty, o zařazení daňových poradců v jednotlivých státech Zpráva
Komise nehovoří. I Komise upozorňuje na to, že státy
blíže nespecifikovaly bližší podmínky upřednostnění profesní mlčenlivosti před oznámením podezřelého obchodu6. Výjimka je tak vykládána v jednotlivých státech
poměrně variabilně, což jistě nebylo cílem unijní úpravy.
FAÚ pak dochází k užšímu výkladu spojení „zjišťování
právního postavení klienta“, které spatřuje jen ve fázi zkoumání právního postavení klienta před uzavřením smluvního
vztahu s ním. Není mi známo, že výklad tohoto ustanovení
by byl již nějakým způsobem judikován. Výkladové problémy by naopak neměly vznikat u další výjimky „během jeho
zastupování v soudním řízení anebo v souvislosti s takovým
řízením, včetně poradenství ohledně zahájení takového
řízení nebo vyhnutí se takovému řízení“.
Další okruh povinností daňového poradce souvisí se
zabezpečením plnění pravidel podle AML zákona v jeho
kanceláři, kdy především je povinen proškolit v této problematice jednou ročně své zaměstnance a osoby podílející se na daňovém poradenství na základě jiné než pracovní smlouvy, musí určit kontaktní osobu k plnění
oznamovací povinnosti. Další povinností je zavedení
a uplatňování postupů vnitřní kontroly a komunikace za
účelem naplnění povinností AML zákona. Daňový poradce není povinen mít zpracovaný systém vnitřních zásad
písemně, nicméně písemná forma je vhodná zejména
z toho důvodu, že tak může prokázat zavedení a uplatňování zásad AML zákona. Poradce může pro tento účel využít doporučený Vzor směrnice pro daňové poradce zveřejněný na webu7.

Čl. 23 odst. 2 směrnice Rady 2005/60/ES.
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a radě o uplatňování směrnice 2005/60/ES, s. 16, [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z WWW:
<http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_cs.pdf>.
Viz http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=komredsyssmern_dp_2008.doc.
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3 Současné výkladové a aplikační
problémy systému oznamování
podezřelých obchodů

Daňoví poradci stejně jako ostatní právní profese oznamují podezřelé obchody prostřednictvím svých profesních
komor, a ne přímo FAÚ jako ostatní povinné osoby. Důvodem tohoto postupu je zejména do určité míry ochrana
profesní mlčenlivosti a skutečnost, že profesní komory
jsou nejlépe obeznámeny s činnostmi poskytovanými
danými profesemi včetně možných rizik. Důvodem může
být i to, že komory mohou svým členům poskytnout efektivněji odbornou pomoc spočívající v pravidelné informovanosti a proškolování.
Profesní komory mají oprávnění a povinnost oznámení
přezkoumat a při splnění zákonných podmínek postoupit
FAÚ. I toto ustanovení přináší sporné výklady. Podle
komentáře k AML zákonu je profesní komora oprávněna
oznámení nepostoupit jen v případě excesu oznamovatele9, přičemž kromě obecného důvodu není takový exces
blíže konkretizován. Podle vyjádření FAÚ by komora
neměla u oznámení posuzovat podstatu protizákonného
postupu, kterého se oznámení týká.
Tento výklad obsahuje také Hodnotící zpráva výboru Moneyval z 12. 4. 2011: „772. Navíc, podle § 26 a 27 AML
zákona auditoři, účetní a daňoví poradci, advokáti a notáři oznamují Ministerstvu (FAÚ) skrze příslušnou komoru
a ta ,zkoumá’ OPO (oznámení podezřelého obchodu –
pozn. autora), tj. ověřuje, že jsou obsaženy všechny potřebné informace a jsou v souladu s ustanovením o ,právních
výsadách’ dané profese a s § 18 odst. 1 AML zákona.
773. Nicméně podle zástupců komor, se kterými se hodnotitelé na místě setkali, byly případy, kdy OPO byla
zaslána zpět oznamující osobě jako záležitost, která není
považována za související s praním peněz. Proto se zdá, že
ačkoliv komory jsou ze zákona povinny pouze nahlédnout
8

9

10

813. Zdá se, že zástupci vybraných nefinančních profesí
jsou dobře informováni o problematice AML/CFT, ale
nízký počet OPO z tohoto sektoru vyvolává obavy, pokud
jde o účinné provádění AML/CFT opatření těmito profesemi. Účinnost systému podávání OPO může být také
zpochybněna tím, že tyto profese musí poslat OPO cestou
jejich příslušné komory a že další informace může být FAÚ
získána pouze prostřednictvím komor (pozn.: zvýraznění
podtržením bylo provedeno autorem).“

PROFESNÍ RÁDCE

Jak jsem již naznačil výše, v praxi existují určité výkladové
a aplikační problémy některých ustanovení AML zákona.
Ze strany státních orgánů dochází k pravidelnému hodnocení v oblasti boje proti praní peněz, FAÚ každý rok
vydává výroční zprávy o vývoji. Dále pravidelný monitoring v členských státech Rady Evropy provádí Výbor
Moneyval Rady Evropy (Výbor expertů pro hodnocení
opatření v boji proti praní peněz a financování terorismu)
zaměřený na plnění povinností a naplňování cílů unijní
úpravy. Toto hodnocení proběhlo v roce 2010 a v současné době probíhá další kolo, do kterého je zapojena
i Komora daňových poradců. Výbor Moneyval následně
zpracovává velmi podrobnou hodnotící zprávu z těchto
monitoringů z každého členského státu8.

do správnosti hlášených případů (tj. ,jak je případ hlášen’), zástupci uvedli, že se dívají také na podstatu hlášených případů (tj. ,co je hlášeno’). Tudíž se zdá, že komory přesahují své pravomoce tím, že ověřují informace
obsažené v OPO.

S tímto výkladem se nemohu ztotožnit z následujícího
důvodu. Povinnost mlčenlivosti daňového poradce upravuje § 6 odst. 9 zákona č. 523/1992 Sb., toto ustanovení
zároveň taxativně stanoví výjimky z povinnosti mlčenlivosti. Jednou z těchto výjimek je právě plnění povinností
podle AML zákona. Dále má poradce mlčenlivost prolomenu pro trestné činy, pro něž je stanovena povinnost je
překazit nebo oznámit podle § 367 a 368 zákona
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Jedním z trestných
činů podle § 367 trestního zákoníku je trestný čin zkrácení daně podle § 240 odst. 3 trestního zákoníku. Jedná se
tak pouze o kvalifikované případy zkrácení daně, tedy
v rozsahu nad 5 milionů Kč. Poradce má tedy povinnost
mlčenlivosti, až na tyto zákonné průlomy, jak vůči správci
daně, tak zejména vůči orgánům činným v trestním řízení.
V této souvislosti je nutné připomenout i jedno z ustanovení AML směrnice, podle něhož je členským státům
umožněno nakládat dále s informacemi získaných z oznámení, i pokud se neprokáže praní peněz. FAÚ tak podle
§ 32 AML zákona postupuje případy podezření pro spáchání trestného činu krácení daně orgánům činným
v trestním řízení a dále předává relevantní údaje také příslušným Finančním ředitelstvím nebo Generálnímu ředitelství cel, a to bez ohledu na to, kdo oznámení původně
učinil. To, že tato výměna informací intenzívně v praxi probíhá, vyplývá z Výroční zprávy Finančního analytického
útvaru za rok 201110, a to především v případě daňové
trestné činnosti, kdy FAÚ ve Zprávě výslovně zmiňuje své
úspěchy v této oblasti na konkrétních případech odhalení
krácení daně. FAÚ tyto informace získává zejména od bankovních institucí, které oznamují podezřelé finanční transakce. Daňový poradce by tak měl vzít v potaz, že informaci o podezřelém obchodu jeho klienta FAÚ může získat
nejen ze strany poradce, ale dalšími významnými informačními zdroji jsou i banky a správci daně. Poradce by tak
neměl v žádném případě podceňovat svoji oznamovací
povinnost, aby se nedostal do podezření, že se na podezřelých transakcích klienta podílel nebo je kryl.

Report of Fourth Assessment Visit, Czech Republic, 12 April 2011 [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z WWW:
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round4/CZE4_MER_MONEYVAL(2011)01_en.pdf>.
Tvrdý, J.; Bártová, A. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související. Komentář.
Praha : C. H. Beck, 2009, s. 172.
Finanční analytický útvar, Výroční zpráva, 2011 [online]. [cit. 2012-05-10]. Dostupné z WWW:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vyrocni_zprava_FAU_2011_-_finalni_verze_2011_02_06.pdf>.
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4 Diskuse nad budoucí úpravou
dopadající na daňové poradce
V současné době Komise otevřela diskusi k revizi směrnice 2005/60/EC. Jednou z otázek je výslovné zařazení
daňových trestných činů do výčtu predikativních trestných
činů, které mohou vést k praní peněz.
Takové rozšíření směrnice by dalším způsobem prolamovalo mlčenlivost vybraných profesí včetně daňového
poradce, a mohlo by tak způsobit zcela opačný než
zamýšlený efekt, jak naznačím v závěru. Komora daňových poradců stejně jako CFE se k tomuto kroku staví
negativně. Naopak Komora i CFE podporuje rozšíření
výčtu řízení v čl. 23 odst. 2 AML směrnice (a tedy § 26
odst. 1 AML zákona), která představují výjimku z oznamovací povinnosti, ze současného soudního také na
správní řízení (a dále na mediaci a arbitráž). Důvodem je
zejména skutečnost, že soudnímu řízení, které nyní požívá
ochrany před oznamovací povinností, předchází v praxi

velmi často řízení správní, v případě České republiky
daňové řízení.
Z důvodů, které byly zmíněny výše, Komora i CFE nadále
podporují možnost oznamování podezřelých obchodů
prostřednictvím profesních komor.

5 Závěr
Z přehledu vývoje právní úpravy vyplývá, jaký vzestupný
trend regulace této oblasti zaznamenává. S tímto rozšiřujícím se rozsahem úpravy přichází i některé výkladové problémy včetně i poměrně hlubokých rozdílů ve výkladech
některých ustanovení v jednotlivých členských státech.
Na uvedených konkrétních příkladech lze zdokumentovat,
že i přes mnohdy racionální právní regulaci může výklad
a aplikace jednotlivých ustanovení v praxi přinášet poměrně zásadní problémy a zásahy do některých zákonných
práv nebo povinností. Zcela zřejmý je tlak na stále hlubší
zapojování také daňových poradců do procesu odhalování praní peněz. Tento trend by ale s sebou přinesl ohrožení profesní mlčenlivosti a může nakonec způsobit zcela
opačný výsledek, než jaký je záměr právní úpravy. Jedním
ze znaků vztahu mezi poskytovateli daňového poradenství
a jejich klienty je vzájemná důvěra obou stran, která je
mimo jiné založena právě na profesní mlčenlivosti uznané
a chráněné zákonem. Lze úspěšně předpokládat, že klienti se na daňového poradce obrací ve věci konzultací o souladu jejich postupu s právem a s velkou pravděpodobností lze vyloučit konzultace ve věci postupu praní peněz.
Daňový poradce by tak vedle samotného poskytnutí
daňového poradenství měl klienta vést k důslednému
dodržování právních norem, čímž by měl přispět k prevenci páchání protiprávního jednání klientů. A tento cíl
může být naplněn právě jen za předpokladů plné důvěry
klienta v poradce. Pokud ze strany klientů dojde k narušení této důvěry, způsobené nedostatečnou ochranou profesní mlčenlivosti, může to přivodit stav, že zejména v případech operací na hraně zákona, kdy klienti využívají
služeb daňového poradce nebo advokáta s cílem vyhnout
se protiprávnímu jednání, klienti přestanou těchto služeb
využívat. Tato situace se nezdá až tak teoretická, protože
například podle vyjádření zástupců advokátní profese
jejich zařazení mezi povinné osoby v zákoně č. 61/1996 Sb.
v roce 2004 klesl počet klientů, kteří využívali advokátních
služeb při uzavírání kupních smluv na nemovitosti, a to
včetně peněžních úložek klientů v souvislosti s těmito kupními smlouvami, tito klienti zřejmě v té době začali ve větší
míře využívat služeb realitních kanceláří, které v té době
nebyly zařazeny mezi povinné subjekty.

PROFESNÍ RÁDCE

Pokud by profesní komory přistoupily na výklad Výboru
Moneyval a FAÚ a přezkoumávaly oznámení jen po formální stránce, nebyl by podle mého názoru naplněn hlavní účel procesu podávání oznámení prostřednictvím
komor – zajištění ochrany mlčenlivosti dotčených profesí
včetně daňového poradce. Pokud totiž dochází ze strany
FAÚ k postoupení podnětů, ze kterých nevyplývá podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti, ale z oznámení plynou znaky jiného trestného činu, znamenal by takový postup nepřímé prolomení mlčenlivosti daňového
poradce, a to rozhodně ne v souladu s předpisy upravujícími anebo akceptujícími jeho profesní mlčenlivost.
Z tohoto důvodu se domnívám, že profesní komory
nejsou povinny přezkoumávat oznámení svých členů jen
po formální stránce, ale i z pohledu naplnění hlavního
účelu AML zákona – boje proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu. Pokud se tedy oznámení
jednoznačně týká např. trestného činu krácení daně v rozsahu do 5 milionů Kč, Komora by měla být oprávněna
takové oznámení nepostoupit. S určitým politováním jsem
nucen konstatovat, že Výbor Moneyval ve své hodnotící
zprávě bez hlubšího rozboru důvodů do jisté míry kritizuje současnou administrativní formu oznamování podezřelých obchodů vybranými profesemi a tuto kritiku odůvodňuje pouze nízkým počtem oznámení podezřelých
obchodů ze strany těchto profesí. Tato skutečnost ale
nemusí souviset jen se způsobem podávání oznámení, ale
v případě daňových poradců také se způsobem výkonu
daňového poradenství a pravděpodobností, se kterou se
poskytovatel služby dozví o možné legalizaci výnosů
z trestné činnosti, protože poradce není ve většině případů přítomen transakcím klienta, a může tak být ztíženo
posouzení, zda formální zachycení obchodních a finančních operací odpovídá skutečnému stavu. Pokud tedy
nebude mít profesní komora možnost volného přezkoumání oznámení, bude to znamenat přímé ohrožení profesní mlčenlivosti.

Zároveň by si měl každý poradce uvědomit, že státní orgány mají v současné době několik způsobů a cest, jak se
mohou dovědět o praní peněz, a pokud se poradce
nechce dostat do podezření na podílu na takových činnostech klienta, měl by dbát na důsledné plnění svých
povinností podle AML zákona.
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Datové schránky – ãást I.
MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366

Na úvod ještě doplním, že valná většina úkonů spojených
se zřizováním, udržováním a používáním datových schránek je bezplatná, resp. jde k tíži příslušné kapitoly státního
rozpočtu.

1 Pojmosloví

PROFESNÍ RÁDCE

Motto: ¤ekni mi a já zapomenu, ukaÏ mi a já si zapamatuji, nech mne to dûlat
a já pochopím.
Datové schránky pﬁedstavují jeden z moÏn˘ch zpÛsobÛ elektronické komunikace, kter˘ je ov‰em pro nûkteré subjekty povinn˘ ze zákona. DaÀoví
poradci mezi nû patﬁí, rozhodn˘m dnem byl stanoven 1. ãervenec 2012.
K tomuto datu jsou zﬁízeny datové schránky v‰em daÀov˘m poradcÛm (a také
advokátÛm), pokud si je nenechali zﬁídit dobrovolnû jiÏ dﬁíve.
Na základû v˘‰e uvedeného se tento zpÛsob komunikace stane jedním z nejdÛleÏitûj‰ích, a tak
si ho pojìme více pﬁiblíÏit. Prioritnû bude popsáno vyuÏití datov˘ch schránek v praxi daÀového poradce ve styku se správci danû, pﬁiãemÏ v tomto prvním díle se zamûﬁíme na technickou stránku vûci – vysvûtlení základních pojmÛ, problematiku zﬁízení schránky a moÏnostech
jejího nastavení.

Uznávaný elektronický podpis – elektronický podpis
založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Profesní datová schránka – datová schránka podnikající
fyzické osoby – daňového poradce dle § 4 zákona
č. 380/2008 Sb.

Základní pojmy, které jsou v následujícím textu používány:

2 Legislativní pozadí v popředí
Orgány veřejné moci (také „OVM“) – státní orgány,
samosprávné orgány a řada dalších, které jsou uvedeny
v § 1 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi.
Kontaktní místa veřejné zprávy (Czech POINT) –
seznam míst, kde lze činit podání nebo úkony ve vztahu
k datovým schránkám. Definice těchto míst je obsažena
v § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy.
Datová zpráva – definice je obsažena v § 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Rozumí se
tím elektronická data, která lze přenášet prostředky pro
elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových
médiích používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou. V případě datových schránek mají
podobu datové zprávy dokumenty orgánů veřejné moci
doručované prostřednictvím datové schránky a dále
úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci (§ 19
odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.).
Autorizovaná konverze – převod písemnosti z digitální do
listinné podoby, či naopak v souladu se zněním § 22
a násl. zákona č. 300/2008 Sb.

Klíčovou normou pro datové schránky je zákon
č. 300/2008 Sb., na nějž můžeme najít odkaz v jiných
právních předpisech, pokud se v nich jedná o procesy
doručování nebo podání prostřednictvím datové schránky
(viz např. § 45 odst. 2 a § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu). Dále je pak nutno zmínit dvě
vyhlášky z roku 2009 – číslo 193/2009 Sb. stanovující
podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů a číslo 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek.
Některé detaily jsou navíc následně upraveny v provozním
řádu ISDS, který lze nalézt na webové adrese www.datoveschranky.info (společně s řadou dalších informací)
anebo na stránkách Ministerstva vnitra, které je správcem
systému datových schránek, jeho provozovatelem je pak
Česká pošta.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový
řád“), je v případě doručování do datových schránek
velmi lakonický, v Hlavě III se nachází jediný § 42, který
stanoví, že: „Osobě, která má zpřístupněnu datovou
schránku, se doručuje elektronicky podle jiného právního
předpisu5)“
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Přičemž poznámka č. 5 odkazuje na zákon č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů.
Platí přitom, že elektronické doručování je upřednostněno
před listinným, resp. dle § 39 daňového řádu správce
daně doručuje písemnosti při ústním jednání či jiném
úkonu, anebo elektronicky. Pouze pokud ani jeden z těchto způsobů není možný, může využít provozovatele poštovních služeb, úřední osobu, případně jiný orgán.

Příklad č. 1

Doručení je neúčinné, správce daně byl povinen zaslat
výzvu do datové schránky.

Co se týká úkonů vůči správci daně, tedy podání, najdeme
jejich úpravu v § 71 a následně daňového řádu. Jak z dikce
příslušných ustanovení vyplývá, je zde na roveň postaveno podání učiněné datovou zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem a datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky. Podobnou
formulaci najdeme i v § 35 daňového řádu, který upravuje zachování lhůt. Tento princip koresponduje s ideou
datových schránek, kdy jejich využití by mělo nahradit nutnost elektronického podepisování. Ve vztahu ke správcům
daně to platí nepochybně.

Příklad č. 2
Paní Anna Opatrná vypracovala žádost o prodloužení
lhůty a odeslala ji prostřednictvím Daňového portálu
(neboli technického zařízení správce daně). Paní
Opatrná nemá elektronický podpis, a tak žádost ani
podání elektronicky podepsány nebyly.
Podání je účinné pouze za předpokladu, že bude do
pěti dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu,
anebo prostřednictvím datové schránky (§ 71 odst. 3
daňového řádu). Daleko jednodušší by tedy bylo použít datovou schránku přímo, absence elektronického
podpisu v takovém případě není na závadu.

3 Schránka na data
Samotný název datová schránka implikuje primární účel
systému, který je označován jako ISDS (Informační systém
datových schránek) nebo někdy zahrnován do pojmu Portál veřejné správy (PVS). Slouží tedy k tomu, aby datové
zprávy přijímal způsobem, který zajistí, že budou doručeny

Jak již bylo uvedeno, data, která jsou do datové schránky
dodána nebo z ní odeslána, mají formu datové zprávy (viz
definice v zákonu č. 227/2000 Sb.). V této souvislosti se
sluší připomenout znění § 64 odst. 2 daňového řádu upravující spis, kde je uvedeno, že: „(2) Písemností se při výkonu správy daní rozumí listinná zpráva, jakož i datová
zpráva, pokud to nevylučuje povaha věci.“
To znamená, že vše, co do datové schránky obdržíme
nebo z ní odešleme ve vztahu k daňovému řízení, se stane
součástí spisu. Standardní rutinou daňového poradce by
se tak mělo stát nahlížení do elektronické části spisu
(datových zpráv), případně získání „kopií“ nebo „výpisů“.
Už jste si to vyzkoušeli?

PROFESNÍ RÁDCE

Pan Josef Držgrešle má zpřístupněnu datovou
schránku fyzické osoby podnikající. Správce daně mu
zaslal výzvu v rámci postupu k odstranění pochybností týkající se daně z přidané hodnoty poštou v listinné podobě. Pan Josef si výzvu nepřevzal.

správnému příjemci za současného dodržení bezpečnosti,
co se týká jejich zneužití nebo neoprávněného užití. Druhým úkolem je zaručit vyzvednutí zprávy pouze oprávněnou (pověřenou) osobou. Obdobným způsobem systém
umožňuje datové zprávy i odesílat.

Využití datových schránek tedy představuje způsob komunikace, který je pro některé subjekty:
a) povinný ve všech případech – to platí pro orgány veřejné moci, jejich komunikaci mezi sebou, stejně jako
zasílání datových zpráv právnickým osobám nebo
fyzickým osobám, které mají datovou schránku zřízenu (a zpřístupněnu),
b) povinný z hlediska přijímání datových zpráv, volitelný
pro jejich odesílání. To se týká osob, jimž je datová
schránka zřízena ze zákona, tedy osob právnických
a z podnikajících fyzických osob pak advokátů, insolvenčních správců a daňových poradců,
c) dobrovolný, kdy je datová schránka zřízena na žádost
osoby, pro kterou není povinná ze zákona. Většinou
půjde o fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající
(s výjimkou podnikajících fyzických osob uvedených
v předchozím odstavci). V takovém případě je možné
datovou schránku i opakovaně znepřístupnit a znovu
zprovoznit, i když za určitých omezení vyplývajících
z § 11 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.

4 Zřizujeme schránku
Jak se k datové schránce vůbec lze dostat? Co je pro to
nutné udělat? Jste-li daňovým poradcem, máte tu výsadu,
že vám je určena datová schránka zřízená ze zákona
a není potřeba aktivně činit vůbec nic. Tento fakt vyplývá
ze znění § 4 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., který jinak
upravuje datové schránky podnikajících fyzických osob.
Pro insolvenční správce, advokáty a daňové poradce je
zde definováno automatické zřízení datové schránky v případě zápisu do zákonem stanovené evidence, v našem
případě to představuje seznam vedený Komorou daňových poradců.
V roce 2009, tedy v době spouštění ISDS, obdrželi daňoví
poradci společně s advokáty tříletý „odklad“ povinnosti
využívat datové schránky, který byl zakotven v přechodných
ustanoveních zákona č. 300/2008 Sb., konkrétně v § 31
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odst. 3. Rozhodným dnem tak byl stanoven 1. 7. 2012, po
uvedeném datu již datové schránky používají všechny
osoby, pro které tato povinnost vyplývá ze znění § 4 až 7
téhož zákona.
Postupem času se vžilo užívání názvu „profesní datová
schránka“ nebo „datová schránka daňového poradce“,
míní se tím ovšem vždy „datová schránka podnikající fyzické osoby-daňového poradce“ (v ISDS má speciální interní
kód 32). Primárně je tato datová schránka určena pro doručování písemností klientů. Nic ovšem nebrání tomu, aby si
daňový poradce nechal zřídit datovou schránku fyzické
osoby a/nebo datovou schránku podnikající fyzické osoby.

Pan Evžen Dědic je daňovým poradcem a byla mu
proto zřízena příslušná profesní datová schránka. Její
využívání se mu zalíbilo, a tak by chtěl stejný způsob
komunikace využít i pro záležitosti týkající se jeho
vlastního podnikání, kdy kromě daňového poradenství má i kancelář finančního poradce. Nechce ale,
aby se příslušné písemnosti mísily se záležitostmi
klientů, a proto si zažádal o zřízení druhé datové
schránky jako podnikající fyzická osoba. Do obou
schránek má přístup také jeho asistentka. Tento fakt
mu byl nepříjemný ve vztahu k jeho osobním daňovým povinnostem, např. dani z mnoha a mnoha
nemovitostí, které vlastní. Z tohoto důvodu si nechá
zřídit třetí datovou schránku, tentokrát fyzické osoby
dle § 3 zákona č. 300/2008 Sb. Všechny tři schránky
jsou zřízeny bezplatně.

Co musí obsahovat žádost o zřízení datové schránky je uvedeno v příslušných ustanoveních zákona č. 300/2008 Sb.
(viz např. § 3 odst. 3 a 4 nebo § 4 odst. 4 a 5). Asi nejjednodušší cestou je návštěva některého z kontaktních míst
veřejné zprávy neboli Czech POINTu, minimálně se tím lze
vyhnout nutnosti úředně ověřeného podpisu na žádosti
(lze ovšem využít i uznávaný podpis elektronický). Czech
POINTy jsou příslušné i pro pozdější komunikaci z důvodu např. změny přístupových údajů či jejich zneplatnění,
pověření osob k využívání vaší datové schránky apod.
Pokud by žádost nesplňovala požadavky stanovené zákonem, Ministerstvo vyzve k odstranění těchto nedostatků.
Datová schránka může být tedy zřízena ze zákona anebo
na žádost ve lhůtě tří dnů od podání žádosti. Dalším krokem je doručení přístupových údajů do vlastních rukou
oprávněných osob, které jsou specifikovány v § 8 odst. 1
až 4 zákona č. 300/2008 Sb. V případě datových schránek
fyzické osoby je to ten, pro něhož byla datová schránka
zřízena. V případě osob právnických to jsou členové statutárních orgánů nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. V případě orgánů veřejné moci pak vedoucí orgánu,
pro něhož byla datová schránka zřízena.

Paní Julie Pilná obdržela přístupové údaje ke své vlastní schránce fyzické osoby, o jejíž zřízení si zažádala. Za
nějakou dobu přijme funkci jednatelky ve společnosti
GAMA s. r. o. Budou jí doručeny přístupové údaje do
datové schránky této společnosti. Následně úspěšně
složila zkoušky daňového poradce, a proto ji budou
doručeny přístupové údaje do její profesní datové
schránky zřízené ze zákona. O zapsání paní Pilné do
seznamu daňových poradců se ministerstvo dozví na
základě součinnosti Komory daňových poradců stanovené v § 15 odst. 7 zákona č. 300/2008 Sb.

Podobnou součinnost při oznamování údajů a informací
jako Komora daňových poradců mají i jiné orgány, např.
komory notářů, advokátů či exekutorů, soudy určené
k vedení obchodních rejstříků, ale i Ministerstvo spravedlnosti nebo vazební věznice. Účelem je maximální automatizace zasílání přístupových údajů oprávněným osobám,
stejně jako jejich zneplatnění.

PROFESNÍ RÁDCE

Příklad č. 3

Příklad č. 4

5 Přístupové údaje
Přístupové údaje jsou dle § 1 vyhlášky č. 194/2009 Sb.
tvořeny:
a) identifikací datové schránky, kterou představuje kód
složený z písmen a číslic, tzv. ID schránky. Tento kód je
unikátní a neměnný a slouží jako „adresa“, na níž
budou zasílány písemnosti prostřednictvím ISDS,
b) uživatelským jménem, které představuje řetězec minimálně šesti, maximálně dvanácti znaků, tedy písmen
a číslic. Toto jméno je jedinečné a neměnné, v systému
tak identifikuje konkrétní fyzickou osobu, která se do
schránky přihlásila,
c) bezpečnostním heslem tvořeným nejméně osmi, maximálně třiceti dvěma znaky. Musí obsahovat písmena,
číslice a speciální znaky jako velká písmena, podtržítka,
závorky a další znaky uvedené v příloze č. 1 výše uvedené vyhlášky. Po prvním přihlášení musí být heslo,
které bylo doručeno s přístupovými údaji, nahrazeno
novým. Následně by mělo být měněno každých devadesát dnů, systém na blížící se nutnost změny hesla
automaticky upozorňuje. Přestože se jedná o poměrně
běžný bezpečnostní standard, vzbudil značnou nevoli
uživatelů, a proto existuje možnost nastavení platnosti
hesla jako neomezené (viz dále v části Nastavení).
Přístupové údaje jsou zasílány v neprůhledné obálce, je
připravena i varianta pro případ, že má být doručeno do
ciziny, a to i mimo členské státy Evropské unie. Pro jejich
doručování platí správní řád, včetně desetidenní lhůty
ohledně použití fikce.
Poznámka
Zachování bezpečnostního minima pro hesla je systémem kontrolováno již
při zadávání a signalizováno semaforovou grafikou (zelená/červená). Heslo
„miloušek“ proto skutečně nemá šanci na úspěšné uložení. Před prvním přihlášením je tedy dobré si nové heslo splňující uvedené parametry promyslet
a připravit.
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Pro zacházení s přístupovými údaji stanoví zákon
č. 380/2008 Sb. v § 9 odst. 2 povinnost zabránit jejich zneužití. Pokud by něco takového hrozilo nebo došlo k jejich
odcizení, je potřeba tuto skutečnost oznámit a ministerstvo
údaje neprodleně zneplatní dle § 12 téhož zákona.

6 Zpřístupnění schránky a nastavení

7 První přihlášení
Doručením přihlašovacích údajů je umožněno zpřístupnění datové schránky, což znamená stav, kdy do ní může být
doručováno, a z ní naopak odesíláno. Zpřístupnění je
vázáno na úspěšné první přihlášení oprávněné osoby,
druhou možností pak je, že doručené přístupové údaje
nejsou použity více jak patnáct dnů. V takovém případě je
schránka také zpřístupněna dle § 10 odst. 2 zákona
č. 300/2008 Sb.

Přihlášení se provádí na webové stránce www.mojedatovaschranka.cz. V dalším textu bude popisováno používání
datové schránky přímo na zmíněné internetové adrese,
bez dalších podpůrných nebo ovládacích programů. Je
proto možné, že vaše vlastní zkušenosti a postupy jsou
trochu odlišné, stejně jako uspořádání a jednotlivé funkce.
V rámci přihlášení vyplníte přidělené uživatelské jméno
(ID osoby), bezpečnostní heslo a opíšete kód zobrazený
na obrázku. Pokud se vám zdá hůře čitelný, vězte, že se
jedná o úmysl a současně jednu z metod obrany proti
masivním strojovým útokům hackerů (to jsou softwaroví
„piráti“).

PROFESNÍ RÁDCE

Postupme o krok dále k používání datové schránky, ať již
byla zřízena ze zákona či na žádost. Podotýkám, že o její
existenci není potřeba nikoho povinně informovat, orgány
veřejné moci si tuto skutečnost musí zjistit samy. Stejně
tak není nutné jakkoli měnit či doplňovat uzavřené plné
moci s klienty uložené u správce daně apod. Nic vám
samozřejmě nebrání uvádět číslo, tedy ID, vaší schránky
v hlavičce dopisů, na vizitkách či kdekoli jinde, nejedná se
o údaj, který by požíval statusu chráněných osobních
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. (na rozdíl od vašeho
uživatelského jména a hesla).

škálu operačních systémů a internetových prohlížečů.
O tom ale tento článek pojednávat nemá.

Tip
Při vyplňování hesla, obzvláště toho prvního, doručeného s přístupovými
údaji, se stává, že si nejste jisti, zda zadáváte správné znaky. Pomoci si můžete kliknutím na symbol klávesnice vedle políčka pro heslo, jehož zadání je
pak výrazně jednodušší na klávesnici grafické, která se vám objeví. Stejně tak
si lze hůře čitelný kód z obrázku nechat hlasitě přeříkat kliknutím na symbol
reproduktoru vedle vyplňovaného políčka.

Prvním přihlášením oprávněné osoby dojde ke zpřístupnění datové schránky, která je od tohoto okamžiku schopna přijímat i odesílat datové zprávy, a je tak připravena
plnit své funkce. Které to jsou, je patrné z hlavního menu
– viz obrázek č. 1.
Obrázek č. 1 Náhled hlavního menu

Ještě před tím, než se do datové schránky přihlásíme,
musíme absolvovat přípravu počítače či notebooku pro
práci s datovými schránkami. Podrobný návod lze nalézt
na webových stránkách www.datoveschranky.info, kde
jsou zdarma ke stažení příslušné certifikáty autority Post
Signum a softwarový doplněk (modul) Software602 Form
Filler. Osobně se mi osvědčila instalace celého modulu
firmy Software602, který používám i pro převod dokumentů do PDF (komponenta Print2PDF) a elektronickému podepisování některých dokumentů (komponenta
Secustamp). Na trhu je ovšem řada jiných produktů v tzv.
free verzi, tedy dostupných bezplatně.
Pro možnost práce s datovými schránkami i na cizích počítačích (např. na dovolené nebo na služební cestě) existuje přenosná verze vybavení, která obsahuje Software602
FormFiller Portable a internetový prohlížeč Portable Firefox. Po nahrání na přenosné paměťové medium (např.
USB flash disk nebo paměťovou kartu) můžete používat
datovou schránku i na jiných počítačích s OS Windows
připojených k Internetu.
Na přednáškách a seminářích radím posluchačům, aby
případné problémy s instalací řešili za pomoci jakékoli
osoby mužského pohlaví ve věku nad deset let. Většinou
taková pomoc spolehlivě zabere. Na druhou stranu jsem
se osobně setkal i s komplikovanějšími problémy
ohledně verzí šifrovacích protokolů SSL a TLS. Jednalo se
ale o výjimky a ISDS je připraven na relativně širokou

Již v úvodu je z údajů v horní části zřejmé, která osoba je
přihlášena a jaká jsou její oprávnění. V levé části jsou
informace týkající se posledního přihlášení a upozornění,
že jak dodané, tak i odeslané datové zprávy jsou ve vaší
schránce zachovány pouze devadesát dnů. Z tohoto faktu
pro nás plyne nezbytnost zajistit ukládání a archivaci
zpráv, o čemž bude řeč v další části.

8 Nastavení – přihlašování
V rámci nastavení datové schránky lze určit nebo změnit
některé důležité údaje. Patří k nim především změna
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Datové schránky – ãást I.

stávajícího hesla, kdy je nutné zadat nejprve správně heslo
stávající a poté identicky dvakrát po sobě heslo nové. Je
přitom kontrolováno dodržení minimálních nároků na
jeho bezpečnost. Jak již bylo zmíněno, lze heslo nastavit
jako trvale platné, v opačném případě podléhá procesu
změny každých devadesát dnů.
Pro vyšší úroveň zabezpečení nabízí ISDS využití elektronického certifikátu, který je nutno nejprve zaregistrovat,
aby mohl být používán při přihlášení. Pozor na skutečnost, že se musí jednat o certifikát komerční na rozdíl od
uznávaného elektronického podpisu, pro který je vyžadován certifikát kvalifikovaný.

Tip
Uvedené možnosti použití certifikátu nebo jednorázových hesel představují
skutečně solidní úroveň zabezpečení a měla by být využívána s ohledem na
citlivá data, která se v datových schránkách daňových poradců nacházejí.

Kromě pověřených osob lze určit také administrátora,
který může zajišťovat komunikaci s ministerstvem, zakládat/měnit údaje pověřených osob ad.

Příklad č. 5
Pan Alois Rozumný umožnil přístup do své profesní
datové schránky daňového poradce svému asistentovi, kterému přidělil oprávnění číst všechny zprávy
(tedy i ty určené do vlastních rukou), vytvářet zprávy
a hledat v seznamu datových schránek. S takovými
právy může nahradit pana Rozumného v době jeho
nepřítomnosti v plném rozsahu. Kromě toho založil
jako pověřenou osobu jejich junior asistentku, které
umožnil prohlížení seznamu zpráv. Jejím přihlášením
účinek doručení nenastane.

PROFESNÍ RÁDCE

Další volitelnou úrovní zabezpečení je využití jednorázových hesel (tzv. OTP – one time password), která jsou buď
generována speciálním softwarem, nebo hardwarem
(nazývá se token) anebo přímo systémem ISDS a následně zaslána uživateli v podobě SMS zprávy na mobilní telefon. Druhá z uvedených možností je podmíněna aktivovanou službou Premium SMS a je zpoplatněna.

informovat, jaké datové zprávy byly do schránky dodány,
aniž by byl započat běh lhůt apod.

11 Komerční služby
V části nastavení se nacházejí i dvě komerční, tedy placené,
služby nabízené provozovatelem ISDS – Českou poštou.

9 Nastavení – notifikace
O každé datové zprávě, která bude dodána do vaší datové schránky, můžete obdržet vyrozumění ve dvou podobách – emailem anebo SMS zprávou. Zatímco notifikace
emailem je prováděna bezplatně, SMS zprávy jsou odesílány v sazbě 3 Kč za každou. Na druhou stranu pro SMS
zprávy lze nastavit zasílání sumárního soupisu jednou
denně. Je žádoucí, aby emailová adresa, kterou zde zadáte, byla pokud možno trvalá a byla zřízena u nějakého
solidního poskytovatele.

10 Nastavení – uživatelé
Přístup do datové schránky je vždy umožněn osobě
oprávněné, v případě datové schránky fyzické osoby je to
osoba, pro kterou byla datová schránka zřízena. Lze pověřit další osoby, které budou mít možnost se do datové
schránky přihlásit. Vždy je nutné vyplnit základní informace o dané osobě, včetně data narození a adresy, na kterou
jí budou doručeny přihlašovací údaje. Dále se pak určuje
rozsah oprávnění, co se týká čtení zpráv, jejich vytváření,
prohlížení seznamu zpráv a vyhledávání v seznamu datových schránek. Za zvláštní zmínku jistě stojí existence
pověřené osoby, které přidělíte pouze právo „Prohlížet
seznam zpráv“, jejím přihlášením do datové schránky totiž
nenastává účinek doručení. To znamená, že vás může

První z nich s názvem Datový trezor řeší otázku, jak zajistit uchování datových zpráv, které jinak po devadesáti
dnech od doručení ze schránky zmizí. V případě využívání zmíněné služby jsou přesunuty datové zprávy po
90 dnech do trezoru České pošty, kde vám jsou dále k dispozici. Cena služby se odvíjí od množství uschovaných
zpráv v trezoru.
Tip
Pokud používáte pro obsluhu datových schránek nějaký podpůrný program
jako Recomando od Dignity, TaxEdit od Konzulty Brno nebo Outlook konektor od AutoContu, nemusíte se uvedenou devadesátidenní lhůtou znepokojovat. Tyto software totiž po přihlášení do datové schránky provedou fyzickou kopii zpráv na váš lokální pevný disk (nebo server) a o jejich zachování
je tím postaráno.

Druhou službou je nastavení Poštovních datových zpráv.
Od běžných datových zpráv se liší tím, že ani odesílatelem
ani příjemcem není orgán veřejné moci. Jedná se tedy
o využití datové schránky ke komunikaci mezi právnickými
a fyzickými osobami. Původně nebyla tato funkcionalita
v ISDS možná, objevila se dodatečně spolu s legislativní
úpravou v podobě § 18a vloženého do zákona
č. 300/2008 Sb. Nyní platné znění obsahuje i zpoplatnění
poštovních zpráv, spolu s možností přenést úhradu na
stranu odesílající osoby, případně převzít úplaty za jinou
osobu zcela.

e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012

44

Diář akcí

Aktuálně najdete na www.kdpcr.org

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.

Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Garant:
Kontakt:

DIÁ¤ AKCÍ

Zasedání Sekce pro profesní otázky
Odborné kolegium
Brno, Kozí 4, 3. patro, Velká zasedací místnost
10. 7. 2012, 13:00–17:00 hod.
Ing. Marek Piech, daňový poradce č. 984
Vladimír Šefl, tel.: 542 422 325, e-mail: sefl@kdpcr.cz

Zasedání sekce DPH
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:

Odborné kolegium
Senovážné nám. 5, Praha 1
11. 7. 2012, 9:00–12:00 hod.
Michaela Říčná, tel.: 731 403 498, e-mail: michaela.ricna@kdpcr.cz

Koordinační výbor
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:

Koordinační výbor
Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, Praha 1, místnost č. 310
11. 7. 2012, 13:00–15:30 hod.
Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Klub DP středočeského regionu
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:

Garant:
Kontakt:

Vzdělávání – regionální klubová setkání
Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské)
26. 7. 2012, 15:00–17:00 hod.
Ing. Radek Hála, vedoucí oddělení daně z přidané hodnoty
na Generálním finančním ředitelství;
Ing. Zdeněk Červený, oddělení daně z přidané hodnoty, Generální finanční ředitelství
Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Malé daně
Typ akce:
Místo konání:
Termín:

Přednášející:

DIÁ¤ AKCÍ

Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
20. 8. 2012, 11:00–18:00 hod.
21. 8. 2012, 9:00–18:00 hod.
22. 8. 2012, 9:00–13:00 hod.
Ing. Věra Engelmannová, Generální finanční ředitelství, přednáší na přípravných kurzech
ke zkouškám na daňového poradce Trojdaň;
Mgr. Václav Pikal, Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu, přednáší na přípravných kurzech
ke zkouškám na daňového poradce Silniční daň;
Ing. Jana Procházková, Finanční ředitelství v Hradci Králové, přednáší na přípravných
kurzech ke zkouškám na daňového poradce Zákon o dani z nemovitostí;
Ing. Ivo Šulc, daňový poradce č. 10, vedoucí sekce spotřebních daní odborného kolegia
KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.540 Kč

Daňový řád
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:

Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
23.–25. 8. 2012, 9:00–17:30 hod.
JUDr. Jaroslav Kobík, daňový poradce č. 2373, vedoucí sekce správy daní a poplatků
odborného kolegia KDP ČR;
JUDr. Alena Kohoutková, advokátka
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
4.500 Kč

Výjezdní zasedání Prezidia
Typ akce:
Místo konání:
Termín:

Kontakt:

Orgány Komory
Kurdějov, hotel Kurdějov
24. 8. 2012, 12:00–17:00 hod.
25. 8. 2012, 9:00–17:00 hod.
26. 8. 2012, 9:00–10:00 hod.
Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Účetnictví
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
28.–31. 8. 2012, 9:00–18:00 hod.
1. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23, auditorka, vedoucí sekce účetnictví KDP ČR,
zkušební komisařka KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
8.520 Kč

e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2012

46



Odborný jazykový kurz angličtiny
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:

DIÁ¤ AKCÍ

Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – jazykové
Praha – přesné místo konání bude upřesněno
1. 9. 2012, 9:00–18:00 hod.
Steven Del Riley, lektor AJ – rodilý mluvčí. Vystudoval VŠ v USA a v současnosti přednáší na
VŠE v Jindřichově Hradci;
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;
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.
Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
2.400 Kč

Daň z příjmů – výuka teorie
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Brno, Kozí 4, 3. patro, Velká zasedací místnost
Mapka s orientací v Praze a Brně.
4. 9. 2012, 14:00–18:00 hod.
5.–6. 9. 2012, 9:00–18:00 hod.
Ing. Jiří Klíma, daňový poradce č. 2969, zkušební komisař KDP ČR;
Ing. Petr Buchníček, daňový poradce č. 18, zkušební komisař KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.540 Kč

Zasedání sekce DPFO
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:

Odborné kolegium
Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 254
5. 9. 2012, 10:00–13:00 hod.
Michaela Říčná, tel.: 731 403 498, e-mail: michaela.ricna@kdpcr.cz

14. letní sportovní hry
Typ akce:
Místo konání:
Termín:

Kontakt:

Sportovní akce
Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1802
5. 9. 2012, 14:00–22:00 hod.
6. 9. 2012, 9:00–19:00 hod.
7. 9. 2012, 10:00–13:00 hod.
Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Základy daňového poradenství v angličtině
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:

Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – jazykové
Brno
6. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
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.
Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
3.600 Kč
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DPH – výuka teorie
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Brno, Kozí 4, 3. patro, Velká zasedací místnost
Mapka s orientací v Praze a Brně.
7.–8. 9. 2012, 9:00–18:00 hod.
Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.420 Kč

Daňový řád
Typ akce:
Místo konání:

Kontakt:
Cena:

DIÁ¤ AKCÍ

Termín:
Přednášející:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Brno, Kozí 4, 3. patro, Velká zasedací místnost
Mapka s orientací v Praze a Brně.
9.–10. 9. 2012, 9:00–18:00 hod.
JUDr. Naděžda Vrbková, Finanční ředitelství v Brně, zkušební komisařka KDP ČR, přednáší
na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce Správu daní a poplatků
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.420 Kč

Společné výjezdní zasedání Dozorčí a Disciplinární komise KDP ČR
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Garanti:
Kontakt:

Orgány Komory
Hotel Centro, Hustopeče
10.–12. 9. 2012
JUDr. Martin Kozák, předseda DOK, daňový poradce č. 1029;
Jitka Štefanová, předsedkyně DIK, daňová poradkyně č. 176
Vladimír Šefl, tel.: 542 422 325, e-mail: sefl@kdpcr.cz

DPH – praktické příklady
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Brno, Kozí 4, 3. patro, Velká zasedací místnost
Mapka s orientací v Praze a Brně.
11. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
1.500 Kč

Zasedání sekce Účetnictví
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:

Odborné kolegium
Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 254
12. 9. 2012, 9:30–13:00 hod.
Michaela Říčná, tel.: 731 403 498, e-mail: michaela.ricna@kdpcr.cz

Daň z příjmů – praktické příklady
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:

Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Brno, Kozí 4, 3. patro, Velká zasedací místnost
Mapka s orientací v Praze a Brně.
12. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
13. 9. 2012, 9:00–18:00 hod.
Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR;
Ing. Ilona Součková, Generální finanční ředitelství, specialistka v oblasti DPPO, přednáší na
přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.420 Kč
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DPH – výuka teorie
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
14.–15. 9. 2012, 9:00–18:00 hod.
Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.420 Kč

Daň z příjmů – výuka teorie
Typ akce:
Místo konání:

Kontakt:
Cena:

DIÁ¤ AKCÍ

Termín:
Přednášející:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
16.–17. 9. 2012, 9:00–18:00 hod.
Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR;
Ing. Ilona Součková, Generální finanční ředitelství, specialistka v oblasti DPPO, přednáší na
přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.420 Kč

Daňová abeceda – DPH, 1. část
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze.
18. 9. 2012, 10:30–18:00 hod.
19. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
Ing. Igor Pantůček, daňový poradce č. 3969, zkušební komisař KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
7.500 Kč

Daň z příjmů – praktické příklady
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:

Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
19. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
20. 9. 2012, 9:00–18:00 hod.
Ing. Ilona Součková, Generální finanční ředitelství, specialistka v oblasti DPPO, přednáší na
přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO;
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce č. 1865, člen Prezidia KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.420 Kč

DPH – praktické příklady
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
21. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
1.500 Kč
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Zasedání sekce Majetkové daně
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:

Odborné kolegium
Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 15
21. 9. 2012, 10:00–13:00 hod.
Michaela Říčná, tel.: 731 403 498, e-mail: michaela.ricna@kdpcr.cz

Daň z příjmů – praktické příklady
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:

DIÁ¤ AKCÍ

Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
23.–24. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně č. 138, zkušební komisařka KDP ČR;
Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
3.420 Kč

Zasedání Prezidia
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:

Orgány Komory
Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice
24. 9. 2012, 9:00–12:30 hod.
Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:

Orgány Komory
Vzdělávací a informační centrum Floret, Průhonice
24. 9. 2012, 13:00–15:00 hod.
Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Národní účetní rada
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:

Ostatní / nezařazené
Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3
24. 9. 2012, 16:00–18:30 hod.
Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

DPH – praktické příklady
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze a Brně.
25. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
Ing. Igor Pantůček, daňový poradce č. 3969, zkušební komisař KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
1.500 Kč

Klub DP libereckého regionu
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Garant:
Kontakt:

Vzdělávání – regionální klubová setkání
Liberec, Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, sál Anton Worf
25. 9. 2012, 13:00–17:00 hod.
Lenka Raginová, daňová poradkyně č. 1504
Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Daňová abeceda – DPH, 2. část
Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Přednášející:
Kontakt:
Cena:

Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Mapka s orientací v Praze.
26.–27. 9. 2012, 9:00–17:00 hod.
Ing. Igor Pantůček, daňový poradce č. 3969, zkušební komisař KDP ČR
Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
7.500 Kč

DPH v judikátech soudního dvora EU
Vzdělávání – celorepublikové školení
Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské)
26. 10. 2012, 9:00–16:00 hod.
Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
1.800 Kč

DIÁ¤ AKCÍ

Typ akce:
Místo konání:
Termín:
Kontakt:
Cena:

Inzerce
DAŇOVÉ ZÁKONY A ÚČETNICTVÍ PODLE STAVU K 30. 6. 2012 S PARALELNÍM
VYZNAČENÍM ZMĚN OD 1. 7. 2012
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.
Vychází začátkem srpna. Cena publikace bude cca 435 Kč vč. DPH + poštovné.
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.
Publikaci si můžete také objednat prostřednictvím dlouhodobé objednávky. V tom případě Vám bude obratem zaslána
vždy po každém jejím vydání. Pro rok 2012 garantujeme cenu 415 Kč vč. DPH. Poštovné je pro dlouhodobé objednatele
zdarma.

Smuteční oznámení
S lítostí Vám oznamujeme, že zemřela paní Bc. VĚRA SOLNICKÁ, daňová poradkyně č. 4441,
ve věku 44 let.
Dovolujeme si tímto vyjádřit všem pozůstalým a přátelům upřímnou soustrast.

za Komoru daňových poradců ČR
Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník KDP ČR
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Recenze publikace
FÚZE, právo, úãetnictví a danû
Lucie Josková, Jan Šafránek, Pěva Čouková, Tomáš Podškubka
Novinkou na knižním trhu je drobná knížka s výstižným názvem FÚZE, kterou
vydalo nakladatelství Linde Praha, a.s.

RECENZE

Cílem této publikace je poskytnout praktický návod pro realizaci fúze společností
s ručením omezeným nebo akciových společností. Hlavní těžiště publikace proto
spočívá v podrobném popisu jednotlivých kroků (seřazených podle jejich časové
návaznosti) při realizaci fúze.
Kolektiv autorů v sobě zahrnuje jak právníka, auditora, daňového poradce
i znalce. Je tak možno říci, že autoři se snaží předat své teoretické a praktické
zkušenosti z realizace řady fúzí obchodních společností.
První kapitola nazvaná ÚVOD představuje všechny přeměny, které upravuje platný
zákon o přeměnách, souvislosti české právní úpravy na právo Evropské unie.
Ve druhé kapitole jsou podobněji rozebrány fúze, tedy forma sloučení a splynutí
z hlediska toho, o jakou transakci se jedná. Další část knihy je označena PRŮBĚH
FÚZE a je rozdělena do části přípravné, realizační a dokončovací. V části přípravné je věnována pozornost důvodům
fúze, možnostem ocenění jmění zanikající společnosti, nákladům na realizaci a s tím související výběr spolupracovníků.
Najdeme zde vzorový harmonogram všech nutných kroků, kterými musí společníci a společnosti účastnící se fúze projít.
Realizační část fúze začíná vymezením rozhodného dne a další účetní souvislosti fúzí, které byly významně změny
novelizací souvisejících předpisů od 1. 1. 2012. Tato novela velmi zasáhla jednak do koncepce rozhodného dne, jednak
do obsahu konečných účetních závěrek a tím také do povinnosti při sestavování zahajovací rozvahy. Je zde také rozebrána
pozice znalce pro ocenění jmění, metody oceňování, podklady a dopady výsledného ocenění jmění. Kolegové i mohou v této
části nalézt základní přístupy a pohledy znalce, který bývá do projektů fúzí často zapojen. Domnívám se, že tato příručka
může posloužit ke zlepšení koordinace a komunikace mezi klientem, právníkem, znalcem a poradcem pro fúzi, protože řeší
více pohledů na věc z odlišných perspektiv profesí. Mezi kroky vedoucími k realizaci fúze je možno zařadit také sestavení
konečných účetních závěrek a jejich audit. Velká pozornost je věnována projektu fúze. Rozebírána je taková podoba fúze, kde
společníci využili možnosti maximálního zjednodušení, vzdali se zejména řady práv, které jim zákon o přeměnách poskytuje.
V příloze pak najdeme vzorový projekt fúze sloučením a přehled všech souvisejících právních předpisů.
Kapitola s názvem DALŠÍ ASPEKTY FÚZE je věnována hlavně znalecké práci při realizaci fúze, kde autoři zabrousili do
poměrně složité otázky nastavení výměnných poměrů při fúzi a dali určitý zjednodušený návod pro praxi. Za významnou
kapitolu je možno označit kapitolu o daňových souvislostech fúze. Autoři se kromě daně z příjmů právnických osob
věnují také dani z přidané hodnoty.
I když je publikace spíše právně zaměřena, kolegové zde naleznou mnoho užitečných informací, a to ve formě, která je
pro „neprávnickou“ veřejnost dobře srozumitelná a podává kompletní přehled o povinnostech nejen ve vztahu
k obchodnímu rejstříku, ale také například vůči živnostenskému úřadu, katastrálnímu úřadu a dalším.
Přestože se jedná o dosti útlou knížku, nepochybuji o tom, že je velmi vhodnou pomůckou pro každého, kdo bude fúzi
řešit u svého klienta nebo chce zdokonalit své znalosti v této oblasti.
Kniha je připravena v právním stavu k 1. 1. 2012.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
členka Prezidia KDP
daňová poradkyně, č. osvědčení 332
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Přihláška na vzdělávací akce KDP ČR
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
(ano/ne)*

ubytování
(ano/ne)*

OBSAH
VZDùLÁVÁNÍ

* 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
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Objednací lístek na publikace
Název publikace/ks:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSAH
PUBLIKACE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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