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VáÏené kolegynû 
a váÏení kolegové,

od začátku roku se stalo několik událostí, které mají jedno společné – problematická
komunikace a uplatňování vrchnostenské moci.  

Naší komoře bude příští rok 20 let.  Je už tedy plnoletá, měla by být dospělá, ale vypadá to,
že si se svou samostatností neumí poradit. Za roky svého působení nabrala spoustu
zkušeností. Zdá se ale, že je nějak neumíme zužitkovat. Možná to umí jednotlivci, ale v celku
se nám to lehce ztrácí.

Proč tomu tak je?

Loni jsme zvolili nové Prezidium. Volby byly mimořádné tím, že kandidáty byly z velké části
nové tváře. Volby ale byly mimořádné i tím, že místo jedenácti máme jenom devět členů
Prezidia. Chybí dva náhradníci. Ne snad, že by kvůli tomu Prezidium nemohlo fungovat, ale byl to signál, že něco bude
jinak.

S velkou radostí jsem přivítala, že poprvé byla do čela komory zvolena žena. Čekala jsem od toho, že se práce zjemní
a posune směrem k větší komunikaci.

Od prvního zasedání nás nové Prezidium nenechalo na pochybách, že něco se na jeho práci skutečně změní.  Zápisy ze
zasedání jsou obsáhlé a z každého dalšího zápisu je zřejmé, že komunikace tam skutečně probíhá. Jenom nejde vyčíst,
zda se skutečně jedná o komunikaci a zda je oboustranná.

Vůbec nevadí, že to při jednání jiskří. Co ale vadí, je skutečnost, že třetí strana, to jsme my, řadoví daňoví poradci, vůbec
nechápeme, o co se jedná. 

Předpokládala jsem, že s novým vedením se změní k lepšímu komunikace směrem k členské základně. Jak vést 
4 500 odborníků na daně, kteří nikomu neodpustí úspěch ani neúspěch?

Jak se má dohodnout 4 500 individualit, když se nedokáže dohodnout devět vybraných?

Možná to není problém obecný. Možná je to pouze problém devíti. Je ještě šance dát jim šanci? Je to víc šance pro ně
nebo pro nás všechny? Dokážeme si uvědomit, jak strašně důležité je, že ten konflikt osobností nastal?  Je důležité, že se
dokážeme prát o své názory. Je důležité, abychom na Valné hromadě řešili své představy nahlas. Tedy svou osobní účastí.
Ne zprostředkovaně přes anonymní plné moci, schovaní za kousek papíru, který dává alibi účasti v zastoupení.

Plnou mocí dáváme svůj hlas někomu, koho vlastně ani neznáme. Jenom víme, že publikuje, přednáší, že je prostě
odborník. Ale známe ho i jako člověka, víme jak bude hlasovat a jsme si jisti, že bychom s jeho hlasováním souhlasili?

Minulá Valná hromada uložila novému Prezidiu, aby změnu v uplatňování plných mocí při hlasování prosadilo novelou
zákona. A to proto, aby nemohl jedinec na základě získání většiny plných mocí ovlivnit hlasování právě na Valné
hromadě.

Bylo kolem toho trochu hlasitějšího hovoru, trochu nesouhlasu z jedné či druhé strany, ale nakonec se podařilo. Jenže
nám zase vznikl tak trochu kočkopes.  Místo toho, aby každý člen Komory svojí osobní účastí podpořil prosazení
skutečně většinového názoru, máme v zákoně povoleno předložit pět plných mocí. (Proč zrovna pět, proč ne sedm nebo
devět?)

�
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A ještě ani pořádně neoschl inkoust na novele zákona a už se ze strany státu ozývá nesouhlas a je navrhována změna.
Tedy spíše je snaha uvést věci do staré podoby a tak trochu nám přistřihnout křídla.

Tak si kladu otázku, jsme vůbec připraveni na změny?

Chci věřit, že jsme. I jednotlivec umí rozvířit vody. Vlnobití rozpoutalo devět jednotlivců, co uděláme my ostatní?

Ti, kteří rozvířili stojaté vody, možná nesklidí všeobecné uznání a možná ani nemají pravdu. Někteří z nich se třeba
opravdu chtějí jenom zviditelnit. Pokud ale budeme pasivní a budeme brblat jenom v rámci anonymního davu, potom
máme to, co si zasloužíme.

Komora je skutečně naše Alma mater. 

Pokud budeme růst my, poroste s námi i ona.

Pokud ona bude silná, bude nám poskytovat ochranu a my porosteme s ní. Ale bez nás to nedokáže.

Navrhuji jedno – přijďme letos na Valnou hromadu v co největším počtu osobně.  Třeba se tam pohádáme, ale třeba se
časem naučíme, jak společně hledat kompromis. 

Přeji Komoře i nám všem, aby zvítězil rozum nad emocemi.

Blanka Marková
vedoucí sekce DPFO

daňová poradkyně, č. osvědčení 127
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1 K přenesení daňové povinnosti 
ve stavebnictví od 1. 1. 2012

Poznámky k výkladu legislativních změn od 1. 1. 2012
doplňuji o informaci Generálního finančního ředitelství
vydanou dne 31. 8. 2012 ve spolupráci s Českým statistic-
kým úřadem „k některým otázkám zatřídění stavebních
prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu
k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na
DPH“. Informace GFŘ je dostupná na stránkách České
daňové správy1.

Uvedenou informaci lze chápat jako určité dovysvětlení ke
třem přehledům nejčastějších dotazů k zatřídění, které
Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 7. 2. 2012
(část I.) a dne 3. 4. 2012 (část II. a III.). Zároveň byla část
přehledu I. ze dne 7. 2. 2012 aktualizována dne 31. 8. 2012.
Informace se také snaží naznačit filozofii zatřídění někte-
rých případů, tedy nejen konstatovat zatřídění do přísluš-
ného kódu CZ-CPA, ale také objasnit, proč konkrétní pří-
pad patří do příslušného kódu CZ-CPA a proč nepatří do
jiného. Do informace byly promítnuty také závěry Koordi-
načního výboru s Komorou DP ČR č. 366/04.04.12
„Vymezení stavebních a montážních prací při opravách
a údržbě zařízení pevně připojeného k budově“, který byl
projednán dne 4. 4. 2012.

Aktualizace části I. přehledu nejčastějších dotazů spočívá
především v upřesnění některých případů, doplnění
některých případů a vypuštění jednoho případu. Proti
původnímu znění přehledu došlo k upřesnění následujících

případů, u kterých se uplatňuje režim přenesení daňové
povinnosti (v následujícím textu jsou opraveny překlepy
a pravopisné chyby):
�� položka č. 5 – pronájem lešení s montáží jako součást

stavebního díla; původně „montáž, pronájem lešení
jako součást díla“;

�� položka č. 8 – celková rekonstrukce budovy (dle
smlouvy o dílo); původně „smlouva o dílo na rekon-
strukci budovy“;

�� položka č. 15 – pronájem jeřábu s obsluhou-jeřábnic-
ké práce ( jeřáb s obsluhou) pro činnosti uvedené
v sekci F – Stavby a stavební práce CZ CPA; původně
„pronájem jeřábu s obsluhou – jeřábnické práce
( jeřáb s obsluhou)“;

�� položka č. 17 – pronájem plošiny s obsluhou pro čin-
nosti uvedené v sekci F – Stavby a stavební práce CZ
CPA; původně „pronájem plošiny s obsluhou“;

�� položka č. 20 – montáž a opravy plynových kotlů pro
vytápění budovy; původně „montáž a opravy plyno-
vých kotlů a jiných plynových spotřebičů“. Zároveň
byla doplněna nová položka 20a – opravy domácích
plynových spotřebičů; u této položky se režim přene-
sení daňové povinnosti neuplatňuje. Zařazení položky
20a lze ve vazbě na „upřesněné“ znění považovat za
věcnou změnu.

�� položka č. 29 – uvedení kotle do provozu nebo vyřa-
zení z provozu v rámci instalace topení nebo vody;
původně „uvedení kotle do provozu nebo vyřazení
z provozu v rámci zabudování do stavby“;

�� položka č. 31 – opravy elektronického bezpečnost-
ního zařízení v budově (vyjma samostatných oprav 

V˘voj daÀové a související
legislativy v létû 2012

Ing. Pavel Běhounek, daňový poradce, č. osvědčení 601

Tento text navazuje na ãlánek „V˘voj daÀové a související legislativy v prvém

pololetí 2012“ zvefiejnûn˘ v e-Bulletinu KDP ã. 7–8/2012. Informace k v˘kladu

legislativních zmûn od 1. 1. 2012 je doplnûna o komentáfi nového v˘kladu

GF¤ k uplatnûní reÏimu pfienesení daÀové povinnosti ve stavebnictví. Pfie-

hled norem vyhlá‰en˘ch ve Sbírce zákonÛ, resp. Sbírce mezinárodních smluv,

byl doplnûn o komentáfi novely ã. 167/2012 Sb., kter˘m se mûní zákon

o archivnictví a spisové sluÏbû, a o pfiehled sdûlení o dokonãení legislativní-

ho procesu u smluv o zamezení dvojímu zdanûní. V ãlánku naleznete také

informace o schvalování nûkter˘ch dÛleÏit˘ch zákonÛ souvisejících s profesí daÀového poradce

v obou komorách Parlamentu âR a také informace o dal‰ích zmûnách chystan˘ch Minister-

stvem financí a pfiedloÏen˘ch do vlády.
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1 Viz http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html?year=0.
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koncových zařízení); původně „opravy elektronického
bezpečnostního zařízení v budově“;

�� položka č. 38 – instalace kompletní počítačové sítě
u zákazníka; původně „instalace počítačů u zákazníka
kabelové vedení pro počítačové sítě – materiál, stroje
či zařízení jsou pevně spojeny s budovou“;

�� položka č. 40 – dodání vyrobené kuchyňské linky
a vestavné skříně, včetně vestavění (montáže) do
budovy; původně „dodání vyrobené kuchyňské linky
a skříně, kde je součástí její montáž do budovy“;

�� položka č. 56 – instalace standardních nebo zakázko-
vých plechových dílů na stavbě; původně „instalace
standardních nebo zakázkových plechových dílů“.

Původní znění uvádělo jako položku č. 34 „opravy dveří –
oprava dveřního zavírače spojených se stavbou“, u této
položky se měl režim přenesení daňové povinnosti použít.
Aktualizovaný přehled uvádí v položce č. 34 „opravy dveř-
ního zavírače ( jako takového) u dveří zabudovaných ve
stavbě“ a u této položky se režim přenesení daňové povin-
nosti nepoužije. U položky č. 34 tedy došlo k věcné
změně. Aktualizovaný přehled uvádí novou položku
č. 34a „instalace dveřního zavírače u dveří domu“, u které
se režim přenesení daňové povinnosti použije.

Ke změnám došlo dále u těchto položek, u kterých se neu-
platňuje režim přenesení daňové povinnosti:
�� položka č. 35 – výroba a dodání kancelářského nábyt-

ku a stavebních hranolů; původně „výroba kancelář-
ského nábytku a stavebních hranolů“;

�� položka č. 62 – instalace dojícího zařízení; původně
„instalace ostatních všestranně použitelných strojů
a zařízení“;

�� položka č. 68 – oprava či výměna okenních kliček na
nemovitosti; původně „oprava či výměna okenních kliček“.

Poslední změnou části I. přehledu nejčastějších dotazů je
vypuštění položky č. 59 (instalace topení), která byla uve-
dena duplicitně s položkou č. 6 (instalace topení).

Pokud jde o vlastní informaci vydanou GFŘ ve spoluprá-
ci s ČSÚ, většinu z nás potěší asi závěr informace: „Pokud
plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se
ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými
shodnutými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany
daňové správy zpochybňován, resp. není nutné provádět
opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za
podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce
plnění, a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu.“

Informace je zásadní v tom, že se jedná o prvý materiál
veřejné správy (Česká daňová správa a navíc Český statis-
tický úřad zodpovědný za zatřiďování), který se snaží for-
mulovat některé obecné principy zatřiďování. Např. je
velice důležitý vztah klasifikací CZ-CPA (klasifikace pro-
dukce rozhodná pro uplatnění či neuplatnění režimu pře-
nesení daňové povinnosti) a CZ-NACE (klasifikace ekono-
mických činností), kde informace potvrzuje použitelnost
pravidel pro zatřiďování podle klasifikace CZ-NACE i pro
zatřiďování podle klasifikace CZ-CPA:

„Klasifikace CZ-NACE, používaná pro zatřídění jednotli-
vých ekonomických činností, má až po úroveň tříd stejná
kritéria pro zatřídění a tomu odpovídající kódy jako klasi-
fikace CZ-CPA.“

Pro zatřídění dle klasifikace CZ-NACE do kódu 43 např.
platí:
„Do tohoto oddílu se také zatřiďují jakékoli instalační
práce, díky kterým lze zajistit funkčnost stavby. Tyto čin-
nosti jsou většinou prováděny na staveništi (i když někte-
ré přípravné práce lze provádět v dílně). Patří sem insta-
lace plynu, vodovodů, odpadů, systémů vytápění, větrání
a klimatizace, antén, bezpečnostních zařízení a ostatních
elektrických zařízení, požárních sprinklerů, výtahů,
pojízdných schodišť atd. Dále sem patří provádění izolací
proti vodě, tepelné a protihlukové izolace, plechařské
práce, instalace chladicích zařízení, instalace osvětlení
a signalizačních zařízení pro komunikace, železnice, letiš-
tě, přístavy atd.

Dokončovací práce zahrnují činnosti potřebné pro dokon-
čení budovy. Jsou to sklenářské práce, práce s omítkami,
malířské práce, pokládání podlahových krytin (dlaždic,
parket, koberců atd.) nebo obkládání stěn (kachlíky, tape-
tování atd.), broušení podlah, tesařské a truhlářské práce,
akustické práce, vnější čištění fasády atd.

Oddíl rovněž zahrnuje příslušné opravy.“

Při použití výše uvedených pravidel (do kódu 43 patří
jakékoli instalační práce zabezpečující funkčnost stavby
a příslušné opravy) tedy logicky dojdeme shodně s příkla-
dem č. 11 v příkladech stavebně-montážních prací zatří-
děných do kódů 41 až 43 k závěru, že instalace (ale také
opravy) plynových zářičů pro vytápění průmyslových
objektů ( jako nedílná součást stavby zabezpečující její
vytápění).

V některých případech však lze uvedená pravidla vyložit
jinak – podle mého názoru je např. sporný komentář pří-
kladu č. 8 v příkladech stavebně-montážních prací zatří-
děných do kódů 41 až 43 (Instalace plynových nebo 
el. domácích spotřebičů), kde se uvádí, že v režimu pře-
nesení daňové povinnosti není instalace volně stojícího
plynového sporáku a že sem lze zařadit pouze vestavěné
spotřebiče v kuchyňské lince. Domnívám se, že v případě
staveb pro bydlení mezi funkce těchto staveb patří i mož-
nost vaření (myslím, že rozvoz či donáška hotových jídel
přeci jen ještě nedosáhla takového rozšíření, že by stavby
pro bydlení nemusely umožňovat vaření). Navíc i volně
stojící plynový sporák je instalován do rozvodů plynu.
Uvedeným zpochybněním nechci nijak zpochybňovat
informaci jako takovou, ale jen upozornit na to, že veškeré
problémy nám určitě neodstraní.

Za zásadní považuji, že z informace je patrné, že oprava je
stavebně-montážní prací jen tehdy, kdy lze ještě hovořit
o opravě stavby (spočívající např. ve výměně žaluzií),
a nikoli o opravě její dílčí části (spočívající např. ve výměně
plátů vertikálních žaluzií).

�
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Informace se snaží být konkrétní a nevyhýbá se např. ani
stanovením hranice mezi průmyslovou a jinou než průmy-
slovou klimatizací. Instalace, údržba a opravy průmyslové
klimatizace nejsou v režimu přenesení daňové povinnosti,
v případě klimatizací pro obydlí apod. je tomu naopak – to
je poměrně známá informace, pro určení rozdílu mezi
průmyslovou a jinou než průmyslovou klimatizací dosud
asi nezbývalo nic jiného než intuice (buď naše, anebo
odborníka na zatřiďování).

Informaci doporučuji k důkladnému studiu a na závěr její-
ho komentáře si dovolím upozornit na výklad k dodávkám
díla – chladících a mrazících „boxů“ (izolovaných místnos-
tí včetně technologie) zařazených dle klasifikace CZ-CPA
do kódu 33: „Zařazení uvedených mrazících boxů včetně
technologie do oddílu 33 CZ-CPA představuje výkladový
posun, dosavadní postupy podle předchozích výkladů
nebudou v tomto ohledu zpochybňovány.“

2 Ze Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních smluv

Přehled předpisů vyhlášených v letošním roce ve Sbírce
zákonů si dovolím doplnit o zákon č. 167/2012 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spi-
sové službě (dále též „zákon o archivnictví“) a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpi-
su), ve znění pozdějších předpisů, a další související záko-
ny. Tento zákon byl vyhlášen 30. 5. 2012 a účinnosti nabyl
1. 7. 2012.

Uvedená novela zákona o archivnictví mimo jiné zavedla
do zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
definici uznávaného elektronického podpisu a uznávané
elektronické značky. Tyto definice umožňují používat
v našem právním řádu srozumitelnější jazyk, a proto byl
novelou zákona o archivnictví a spisové službě 
č. 167/2012 Sb. s účinností od 1. 7. 2012 zjednodušen
a legislativně-technicky upraven text zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty (dále též „zákon o DPH“),
a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád – např. v § 24 odst. 4
zákona o DPH se v souvislosti s elektronicky vystavovaný-
mi doklady nehovoří o dokladu „opatřeném zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certi-
fikačních služeb“, ale o dokladu „podepsaným uznáva-
ným elektronickým podpisem“. Nehovoří se o dokladu
„opatřeném elektronickou značkou založenou na kvalifi-
kovaném systémovém certifikátu vydaném akreditova-
ným poskytovatelem certifikačních služeb“, ale o dokladu
„označeném uznávanou elektronickou značkou“.

Novela zákona o archivnictví přitom žádnou věcnou
změnu do problematiky elektronicky vystavovaných dokla-
dů nepřinesla, protože v § 11 zákona č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších
zákonů, najdeme tyto definice elektronického podpisu,
resp. elektronické značky:

„3) Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí
a) zaručený elektronický podpis založený na kvalifi-

kovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb a obsahují-
cím údaje, které umožňují jednoznačnou identifi-
kaci podepisující osoby,

b) zaručený elektronický podpis založený na kvalifi-
kovaném certifikátu vydaném poskytovatelem cer-
tifikačních služeb, který je usazen mimo území
České republiky, byl-li kvalifikovaný certifikát
vydán v rámci služby vedené v seznamu důvěry-
hodných certifikačních služeb jako služba, pro jejíž
poskytování je poskytovatel certifikačních služeb
akreditován, nebo jako služba, nad jejímž posky-
továním je vykonáván dohled podle předpisu
Evropské unie

4) Uznávanou elektronickou značkou se rozumí elektro-
nická značka založená na kvalifikovaném systémo-
vém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovate-
lem certifikačních služeb.“

Rovněž další změny zákona o DPH novelou zákona
o archivnictví (kromě § 26 odst. 4 se jedná o § 27 odst. 2,
§ 30 odst. 5, § 102 odst. 2), stejně jako změny daňového
řádu [§ 35 odst. 1 písm. c), § 56 odst. 1 písm. b), § 69
odst. 2 a 4, § 71 odst. 1 a § 180 odst. 2], jsou změnami legis-
lativně-technického rázu (elektronické doklady se tak již
neopatřují elektronickým podpisem, ale podepisují se, atd.)

Pokud jde o Sbírku mezinárodních smluv, upozorňuji na
vyhlášení těchto sdělení Ministerstva zahraničí ke smlou-
vám o zamezení dvojímu zdanění (smlouvy se začnou
používat již od 1. 1. 2013):
�� č. 49/2012 Sb.m.s., sdělení Ministerstva zahraničních

věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky
a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti
Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů.
K uplatňování této smlouvy se MF vyjádřilo ve Finanč-
ním zpravodaji č. 5/2012.

�� č. 59/2012 Sb.m.s., sdělení Ministerstva zahraničních
věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky
a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu 
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmů.

�� č. 69/2012 Sb.m.s., sdělení Ministerstva zahraničních
věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky
a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů.

Na vyhlášení čeká především nová smlouva o zamezení
dvojímu zdanění s Polskem, která se tak začne používat
od 1. 1. 2013. Na vyhlášení také čeká např. protokol ke
smlouvě s Chorvatskem, který se tak začne používat od 
1. 1. 2013.

V letošním roce se MF vyjádřilo (kromě nové smlouvy
s Hongkongem) k těmto smlouvám o zamezení dvojímu
zdanění:
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�� s Irskem (Finanční zpravodaj č. 2/2012),
�� s Japonskem (Finanční zpravodaj č. 3/2012).

3 Z parlamentu

Nejvíce sledovaným daňovým zákonem při jeho projedná-
vání v obou komorách Parlamentu ČR se nepochybně stal
vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dal-
ších zákonů. Parlament však projednává celou řadu dal-
ších důležitých norem, u některých již byl legislativní pro-
ces téměř dovršen a čekají již jen na podpis prezidenta.

V tomto přehledu se zaměřím na:
�� vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných

a dalších zákonů (rozpočtový balíček),
�� chystané změny v DPH,
�� vládní návrhy zákonů z oblasti důchodového zabezpe-

čení – novela zákona o důchodovém zabezpečení,
zavedení zcela nového pojistného na důchodové spo-
ření zákonem o pojistném na důchodové spoření
a doprovodným zákonem (ten má důležitý dopad do
daňového řádu) a zavedení předdůchodů (novela
zákona o doplňkovém penzijním spoření),

�� další změny projednávané Poslaneckou sněmovnou.

4 Rozpočtový balíček

Daňovým změnám (včetně změn v pojistném na zdravotní
pojištění) obsaženým ve vládním návrhu zákona o změně
daňových, pojistných a dalších zákonů (rozpočtový balí-
ček) byla již věnována pozornost v článku z e-Bulletinu
KDP č. 7–8/2012. Návrh zákona je především návrhem na
přechodné (pro období let 2013 až 2015) zvýšení daní,
a tedy snahou naplnit příjmovou stránku rozpočtu, ale
jeho obsahem jsou i opatření snižující výdajovou stránku
státního rozpočtu.

Pokud jde o výdajovou stránku státního rozpočtu, návrh
zákona obsahuje změny sociálních dávek v oblasti bydle-
ní. Návrh ruší stávající příspěvek na bydlení poskytovaný
podle zákona o státní sociální podpoře a doplatek na byd-
lení poskytovaný podle zákona o pomoci v hmotné nouzi
– tyto dávky návrh nahrazuje novou dávkou – „příspěvkem
na náklady na bydlení“. Konstrukce této nové dávky
vychází z příspěvku na bydlení ze systému dávek státní
sociální podpory, ale tato dávka se přesouvá do systému
dávek pomoci v hmotné nouzi, tedy do zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Účinnost
nového systému není navržena na 1. 1. 2013, ale až na 
1. 3. 2013.

Návrh zákona vychází z tezí, které vláda schválila již 11. 4. 2012,
a samotný návrh vláda schválila dne 23. 5. 2012. Násle-
dovalo relativně hladké schválení zákona Poslaneckou
sněmovnou ve 3. čtení dne 13. 7. 2012 (sněmovní tisk 
č. 695) a zamítnutí Senátem dne 16. 8. 2012, a proto jej
Poslanecká sněmovna musela projednat spolu a jak

známo, dne 5. 9. 2012 se vládní koalici nepodařilo získat
potřebnou podporu 101 poslanců. Vláda reagovala na
nepřijetí zákona dne 6. 9. 2012 a zákon v podobě schvá-
lené Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení dne 13. 7. 2012
předložila znovu jako sněmovní tisk 801 s tím, že schvalo-
vání zákona bude spojeno s hlasováním o důvěře vládě.
Vzniklá situace komplikuje nejen daňové plánování pro
rok 2013, ale především schvalování státního rozpočtu
pro tento rok, který bude moci být projednán až poté, co
bude zřejmý další osud znovu předloženého zákona –
a ten bude zřejmý pravděpodobně až na začátku prosince
tohoto roku. Pravděpodobně až do konce roku nebudeme
vědět, zda změny schváleny budou či nikoli, a pokud
schváleny budou, tak nevíme, v jaké podobě, protože
mohou být přijaty pozměňovací návrhy. Prvé čtení opě-
tovně podaného vládního návrhu proběhlo 18. 9. 2012,
druhé a třetí čtení by mělo proběhnout 23. 10. 2012. Pro-
tože lze opět očekávat zamítnutí Senátem, znovu by se
zákonem zabývala Poslanecká sněmovna pravděpodobně
v prosinci a věc by mohlo zkomplikovat ještě případné
prezidentské veto.

Zamítnutí zákona Senátem se dalo (s ohledem na složení
Senátu) dopředu očekávat, a proto byl také zákon projed-
nán Poslaneckou sněmovnou již v červenci (schůze Posla-
necké sněmovny v prázdninových měsících byly v minu-
losti ojedinělým jevem). Pokud by poslanci vládní koalice
hlasovali dle vládní dohody, neznamenalo vrácení zákona
Senátem žádné přímé ohrožení zákona, ale jen určité zdr-
žení (a s ním se počítalo). Přesto se po zamítnutí zákona
Senátem začalo jevit jeho opětovné schválení jako nejisté,
protože při hlasování o zákonu v Senátu tento zákon
nepodpořil pan poslanec za ODS Jaroslav Kubera. Násle-
dovala kritika zvýšení DPH ( jedna z důležitých součástí
zákona) ze strany Václava Klause; tato kritika dokonce
zazněla z naší nejvyšší hory – a pak, že současný prezident
nemá režisérské sklony. Zvýšení DPH údajně začalo vadit
některým poslancům ODS (Fuksa, Úlehla, Fiala, Šnajdr,
Florián, Tluchoř) a byť tito poslanci při schvalování záko-
na ve 3. čtení dne 13. 7. 2012 zákon podpořili2, tak při
opětovném schvalování zákona (v téže podobě jako jej
podpořili dne 13. 7. 2012) po jeho vrácení ze Senátu
zákon dne 5. 9. 2012 nepodpořili3, a protože pro přijetí
zákona vráceného Senátem je třeba podpory 101 poslanců,
Poslanecká sněmovna jej nepřijala.

Rozpočtový balíček řeší změny od roku 2013, změnami
pro rok 2014 se nezabývá. Pro rok 2014 vláda chystá
zavedení jednoho inkasního místa a dosud platný zákon
o zavedení jednoho inkasního místa č. 458/2011 Sb.
(zatím s účinností od 1. 1. 2015) obsahuje 19% sazbu
daně z příjmů fyzických osob a 11. 4. 2012 vláda rozhod-
la o zvýšení této sazby na 20 %. Žádný konkrétní návrh
změn daňového zatížení pro rok 2014 MF vládě dosud
nepředložilo a je otázkou, zda jej letos (s ohledem na pod-
zimní politickou situaci ve vládní koalici) vůbec předloží.
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3 Výsledky tohoto hlasování viz http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=56382.
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5 Chystané změny v DPH

Zásadní otázkou zákona o DPH jsou nepochybně sazby
DPH. Otázku sazeb DPH lze stručně shrnout takto:
� Nebude-li ve věci sazeb do konce roku přijata žádná

legislativní změna, sjednocuje se k 1. 1. 2013 sazba
DPH na úrovni 17,5 % (viz sazbová novela zákona
o DPH č. 370/2011 Sb., která k 1. 1. 2012 zvýšila sní-
ženou sazbu daně z 10 na 14 % a k 1. 1. 2013 zavádí
jednotnou sazbu 17,5 %).

� Návrh vládního rozpočtového balíčku odkládá sjedno-
cení sazeb na 1. 1. 2016 a pro období od 1. 1. 2013 až
31. 12. 2015 zvyšuje současné sazby o jeden procent-
ní bod (sníženou sazbu ze 14 na 15 % a základní
sazbu z 20 na 21 %); další legislativní osud tohoto
balíčku je nejistý („odstřelit“ jej mohou nejen „nepo-
slušní“ poslanci vládní koalice, ale jeho přijetí může
zkomplikovat i prezident) a právě ve věci sazeb DPH
může být přijat pozměňovací návrh.

� Návrh samostatné novely zákona o DPH od 1. 1. 2013
(viz níže) neobsahuje změny sazeb, to však nevylučuje
jejich přijetí v rámci pozměňovacích návrhů.

� Poslanecká sněmovna bude projednávat senátní návrh
novely zákona o DPH vedený jako sněmovní tisk 
č. 699, který navrhuje snížit sazby DPH k 1. 1. 2013 –
sníženou sazbu ze 14 na 10 % a základní sazbu z 20 na
17,5 %. Přijetí tohoto rozpočtového hazardu lze asi
vyloučit, ale návrh by mohl posloužit jako nosič k pro-
sazení jiných legislativních změn týkajících se sazeb
DPH.

Otázka sazeb DPH pro příští rok je tedy naprosto otevře-
ná a navíc poměrně nepřehledná.

Od 1. 1. 2013 by nás měla čekat poměrně rozsáhlá a důle-
žitá samostatná novela zákona o DPH. Tuto novelu vláda
sice schválila až 26. 6. 2012, ale protože se schůze Posla-
necké sněmovny výjimečně konala i o prázdninách, pro-
jednala ji Poslanecká sněmovna jako sněmovní tisk č. 733
v prvém čtení již 11. 7. 2012 a její druhé a třetí čtení bylo
zařazeno na pořad schůze Poslanecké sněmovny začínají-
cí 18. 9. 2012. Definitivní schválení novely do konce letoš-
ního roku se tak zatím jeví jako poměrně reálné. S obsa-
hem této novely Vás seznámí samostatný příspěvek
připravovaný do některého z budoucích čísel e-Bulletinu,
pouze z hlediska legislativních vazeb upozorňuji, že tato
novela váže snížení hranice obratu rozhodného k povin-
né registraci k DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč za 12 po
sobě jdoucích kalendářních měsíců na účinnost zákona
o zavedení jednoho inkasního místa (tato úprava je totiž
obsahem již platného zákona č. 458/2011 Sb., o zavedení jed-
noho inkasního místa, jehož účinnost je zatím od 1. 1. 2015,
ale pokud by se účinnost posunula na 1. 1. 2014, tak by se
k tomuto datu snížila i hranice rozhodného obratu). Roz-
počtový výbor k novele zákona o DPH od 1. 1. 2013 navrhl
řadu pozměňovacích návrhů, které však věcně nemění
vládní návrh novely a lze je chápat jako návrhy změn legis-
lativně-technické povahy.

6 Oblast důchodového zabezpečení

Zásadní výdajovou položkou státního rozpočtu jsou
nepochybně důchody. Dosud platná valorizační pravidla
zásadním způsobem zvyšují výdaje na důchody, a proto
byla Poslaneckou sněmovnou schválena vládní novela
zákona o důchodovém pojištění (sněmovní tisk č. 659).
Tuto novelu dle očekávání zamítl Senát, ale 5. 9. 2012 Pos-
lanecká sněmovna tuto normu prosadila a prezident ji
podepsal 12. 9. 2012; k dokončení legislativního procesu
tak již zbývá jen vyhlášení ve Sbírce zákonů. Protože valo-
rizaci důchodů vyhlašuje vláda do konce září předchozího
roku, měla by být novela zákona o důchodovém pojištění
vyhlášena ve Sbírce zákonů do konce září.

Pravděpodobně již nic nezabrání spuštění tzv. důchodové
reformy k 1. 1. 2013. Obsahem této reformy (pokud jde
o tzv. II. důchodový pilíř) je mimo jiné:
� možnost vstoupit do dobrovolného systému důcho-

dového spoření (II. důchodový pilíř) upraveného přede-
vším zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření;

� účastníci důchodového spoření musí do tohoto systé-
mu přispívat (2 % vyměřovacího základu pro pojistné
na sociální pojištění), a to na svůj konkrétní účet
u vybrané penzijní společnosti (navíc s volbou více či
méně rizikového typu fondu);

� vedle příspěvků účastníka důchodového spoření
a zhodnocení naakumulovaných prostředků penzijních
společností bude účet účastníka důchodového spoření
dotován příspěvkem z veřejných rozpočtů (3 % vymě-
řovacího základu pro pojistné na sociální pojištění);

� způsob financování důchodového spoření měl být
původně řešen v rámci jednoho inkasního místa
(v tomto systému bude pojistné na sociální pojištění
odváděno finančnímu úřadu) navýšením sazby pojist-
ného na sociální pojištění o 2 % (zaměstnavatel by
zaměstnanci nesrážel a neodváděl finančnímu úřadu
pojistné 6,5 % vyměřovacího základu, ale 8,5 %
a finanční úřad by na účet účastníka u jeho penzijní
společnosti poukázal 5 %). Tento způsob řešení je
obsažen v doprovodném zákoně k zákonu o důchodo-
vém spoření č. 428/2011 Sb., který např. zaměstnan-
cům účastným důchodového spoření zvyšuje sazbu
pojistného na důchodové pojištění z 6,5 % na 8,5 %
vyměřovacího základu;

� jelikož důchodová reforma k 1. 1. 2013 bude spuště-
na, nebude k tomuto datu spuštěno jedno inkasní
místo, a protože bylo rozhodnuto o tom, že platby
penzijním společnostem budou prováděny prostřed-
nictvím finančních úřadů, musela být připravena zcela
nová úprava financování důchodového spoření. Touto
novou úpravou je zákon o pojistném na důchodové
spoření, který Poslanecká sněmovna projednala jako
sněmovní tisk č. 692 (doprovodný zákon byl projed-
nán pod číslem 693). Zákon o pojistném na důchodo-
vém spoření a doprovodný zákon Senát v srpnu zamí-
tl, Poslanecká sněmovna je však 6. 9. 2012 znovu
schválila, a tak oba zákony čekají na podpis preziden-
ta. Podle této nové úpravy se zaměstnancům účast-
ným důchodového spoření snižuje platba pojistného

�

V˘voj daÀové a související legislativy v létû 2012
D

A
N

ù
 Z

 P
¤

ÍJM
Ò

http://www.psp.cz/ff/d5/fd/bc/0c.htm
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=695
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=692
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=693


99e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 10/2012

na sociální (důchodové) pojištění (toto pojistné bude
zaměstnavatel nadále v roce 2013 odvádět správě
sociálního zabezpečení) z 6,5 % na 3,5 % vyměřovací-
ho základu, a navíc budou účastníci důchodového
spoření platit finančnímu úřadu (zaměstnanci pro-
střednictvím svého zaměstnavatele) nové pojistné na
důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu
pro pojistné na sociální pojištění.

Spolu se zákonem o pojistném na důchodové spoření
(sněmovní tisk č. 692) byl projednáván také doprovodný
zákon (sněmovní tisk č. 693), jehož součástí je i novelizace
daňového řádu. I tento zákon čeká na podpis prezidenta.
Zavedení nového pojistného na důchodové spoření vyvo-
lává potřebu novelizace obecné úpravy registrace podle
daňového řádu, v rámci doprovodných změn k zákonu
o důchodovém spoření proto byla schválena novelizace
daňového řádu, která přesouvá účinnost některých změn
daňového řádu obsažených v zákoně č. 458/2011 Sb.,
o zřízení jednoho inkasního místa, z 1. 1. 2015 na 1. 1. 2013
(např. upřesnění právní úpravy pro podávání dodateč-
ných daňových přiznání na daň nižší v § 141 odst. 2).

K 1. 1. 2013 se také mění III. pilíř důchodové reformy
a současné penzijní připojištění se státním příspěvkem
se transformuje na doplňkové penzijní spoření upravené
zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spo-
ření, a např. se mění výše státního příspěvku (maximální
výše státního příspěvku nebude jako dosud při měsíčním
příspěvku účastníka 500 Kč, ale při měsíčním příspěvku
účastníka 1.000 Kč). I doplňkové penzijní spoření bude
daňově motivováno – např. slevou na dani v maximální
částce 12.000 Kč. Od daňového základu bude možno
odečítat nadále maximálně 12.000 Kč a sleva je dána
roční výší příspěvku účastníka na doplňkové penzijní spo-
ření, která se snižuje o částku odpovídající maximální výši
státního příspěvku – tedy o 12.000 Kč (namísto současné-
ho snížení o 6.000 Kč). Maximální zisk z veřejných pro-
středků dosud odpovídal měsíčnímu příspěvku na penzij-
ní připojištění 1.500 Kč (k 500 Kč se vázal maximální
státní příspěvek a 1.000 Kč je možno odečíst od daňové-
ho základu); nově se bude jednat o měsíční příspěvek na
doplňkové penzijní spoření 2.000 Kč (k 1.000 Kč se bude
vázat maximální státní příspěvek a 1.000 Kč bude možno
odečíst od daňového základu). Příslušné doprovodné
změny (např. do zákona o daních z příjmů) jsou obsahem
doprovodného zákona č. 428/2011 Sb.

V současné době je projednávána novela zákona o doplň-
kovém penzijním spoření ve věci tzv. předdůchodů (sně-
movní tisk č. 736), tedy o možnost čerpat prostředky
z doplňkového penzijního spoření již pět let před dosaže-
ním důchodového věku (výplata z doplňkového penzijní-
ho spoření je vázána na dosažení důchodového věku).
Součástí této novely je i zvýšení hranice osvobozeného
příjmu zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. p) zákona
o daních z příjmů z 24.000 Kč na 30.000 Kč – jedná se
o osvobození příspěvku zaměstnavatele na doplňkové
penzijní spoření či kapitálové životní pojištění jeho
zaměstnanců. Projednání této novely, jejíž účinnost je

navržena na 1. 1. 2013, bylo zařazeno na program schůze
Poslanecké sněmovny začínající 18. 9. 2012.

7 Další změny projednávané 
Parlamentem ČR

Parlament projednává kromě výše zmíněných návrhů
zákonů řadu dalších návrhů, legislativní proces byl již
téměř dovršen např. u těchto návrhů:
� První rozsáhlá a zásadní novela současného stavebního

zákona (zákon č. 183/2006 Sb. účinný od 1. 1. 2007)
Poslanecká sněmovna tuto novelu účinnou od 1. 1. 2013
projednává jako sněmovní tisk č. 573 a poté, co ji
Senát vrátil s pozměňovacími návrhy, ji Poslanecká
sněmovna definitivně schválila 19. 9. 2012 a čeká již
na podpis prezidenta. Součástí novely je i drobná
změna zákona o dani z nemovitostí od 1. 1. 2013.

� Novela insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb.),
kterou Poslanecká sněmovna projednává jako sně-
movní tisk 604.
Tato novela má podobný osud jako výše uvedená
novela stavebního zákona a po vrácení Senátem
s pozměňovacími návrhy byla 19. 9. 2012 schválena
Poslaneckou sněmovnou ve znění postoupeném do
Senátu a čeká na podpis pana prezidenta. Účinnost
této novely je stanovena od prvého dne 3. kalendářního
měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Třetí čtení čeká vládní návrh na zrušení zákona o úrazo-
vém pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006 Sb., který
by jinak nabyl účinnosti k 1. 1. 2013). Vláda rozhodla
o zrušení tohoto zákona s tím, že následně bude předlo-
žen návrh zcela nového zákona, který Ministerstvo práce
a sociálních věcí již připravuje). Při projednávání návrhu
na zrušení zákona byl předložen pozměňovací návrh, aby
zákon nebyl zrušen, ale aby opět byla posunuta účinnost.
V každém případě je téměř jisté, že od 1. 1. 2013 právní
úprava úrazového pojištění podle zákona č. 266/2006 Sb.
spuštěna nebude a nadále se uplatní současné provizo-
rium upravené vyhláškou MF č. 125/1993, kterou se sta-
noví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnos-
ti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání. Návrh je projednáván jako sněmovní
tisk č. 689 a třetí čtení bylo navrženo na pořad schůze
začínající 18. 9. 2012.

V 1. čtení jsou v Poslanecké sněmovně např. tyto vládní
návrhy těchto zákonů:
� zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparent-

nosti akciových společností a o změně dalších zákonů
(sněmovní tisk č. 715) – týká se anonymity držitelů akcií;

� obchodního zákoníku (sněmovní tisk č. 771) – zákon-
né řešení doby splatnosti obchodněprávních závazků
a zvýšení sazby úroku z prodlení dle občanského záko-
níku o jeden procentní bod; změna by měla nabýt
účinnosti od 1. 3. 2013;

� zákona o stavebním spoření (sněmovní tisk č. 676) –
omezení použití prostředků ze státní podpory staveb-
ního spoření na bydlení apod., účinnost je navržena
od 1. 1. 2014;

�
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� zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
a o změně dalších souvisejících zákonů (sněmovní tisk
č. 768);

� zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
(sněmovní tisk č. 778) a doprovodný zákon (sněmov-
ní tisk 779) – tento předpis z dílny Ministerstva země-
dělství souvisí s rekodifikací soukromého práva od 
1. 1. 2014;

� vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí.

8 Návrhy předložené vládě

S účinností od 1. 4. 2013 navrhlo MF zásadní novelu záko-
na o omezení plateb v hotovosti, kdy limit 350.000 Kč by
nebyl limitem denním, ale limitem 28denním. V rámci
schvalovacího řízení došlo k výraznému posunu – limit
350.000 Kč je pro jednu platbu s tím, že platba za několik
vzájemně souvisejících plnění se bude posuzovat společ-
ně. Jak se bude posuzovat souvislost více plnění, návrh
vůbec neřeší a přijetí zákona v navržené podobě by přine-
slo řadu problémů. Schvalováním tohoto zákona by se
mohla vláda zabývat již v září. Připomínky KDP ČR
k tomuto návrhu jsou dostupné na https://www.kdpcr.
org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&ph
Content=LegislationComment.ascx&LngID=0&Year=2012.

S účinností od 1. 7. 2013 MF připravuje nový zákon
o investičních společnostech a investičních fondech včet-
ně doprovodného zákona, který obsahuje i změny zákona
o daních z příjmů – především stanovit sníženou sazbu
daně pouze pro fondy kolektivního investování. Připomínky
KDP ČR k návrhu doprovodného zákona jsou dostupné
na https://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=
TMainPrivate.ascx&phContent=LegislationComment.
ascx&LngID=0&Year=2012.

9 Závěr

Na závěr si dovolím konstatovat, že i přes politické pro-
blémy premiéra Petra Nečase a nejistý vývoj současné
vládní koalice rozhodně nebudeme ušetřeni náporu legis-
lativních změn – např. zavedení nového pojistného na
důchodové spoření je již téměř nevyhnutelné. Otázkou je
jen to, kolik těchto změn bude a kdy se je dozvíme. Pokud
jde např. o zvýšení daní od roku 2013, bude-li schváleno,
tak je samo o sobě nepříjemné, a bude-li navíc schváleno až
v samém závěru letošního roku, budou naše současné rady
ve smyslu daňového plánování spíše na úrovni věštění.
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1 Daňová soustava 1989–1992

Daňová soustava obsahovala v těchto v tomto čtyřletém
období daně a odvody, nezahrnovala již příspěvky. Daně
byly členěny na daně placené organizacemi a občany.
I nadále platilo, že organizace používají tzv. dvoukanálo-
vého principu zdanění. To znamená, že například organi-
zace zabývající se zemědělstvím, odvádějí vedle daně
z obratu i zemědělskou daň.

Nepřímé daně – daň z obratu, která byla upravena záko-
nem č. 73/1952 Sb. (novelizovaná zákonem č. 107/1990 Sb.),
byla nakonec nahrazena zákonem daně z přidané hodno-
ty č. 588/1992 Sb. Od účinnosti tohoto zákona se stala
nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu. Plátci daně
byly po novele státní podniky, státní hospodářské organi-
zace, sdružení s právní subjektivitou, obchodní společ-
nosti, státní organizace Československé státní dráhy, byto-
vá, spotřební a výrobní družstva, zemědělská družstva,
podniky zahraničního obchodu, fyzické osoby, které byly
zapsány v podnikovém rejstříku, a další. Předmětem této
daně byl obrat z prodeje zboží z vlastní výroby, vlastního
nákupu a v roce 1990 bylo doplněno zboží z dovozu.
U této daně se uplatňovala zásada jednorázovosti, tzn.
daň byla odvedena pouze jednou, a to z prodeje každého
výrobku bez ohledu na to, kolika výrobními fázemi výro-
bek prošel (pozn.: můžeme porovnat s dnešním zákonem
o DPH). Zboží se prodávalo včetně daně, přičemž bez
daně se mohlo prodávat pouze na základě sazebníku. Daň
z obratu byla součástí maloobchodních cen a za tuto cenu
nakupoval spotřebitel, ale i podniky, ovšem za předpokladu,

že nakupovaly v maloobchodě. Obchodní ceny zahrnova-
ly zpravidla velkoobchodní cenu plus daň z obratu a za
tyto ceny se prodávalo zboží organizacím, které měly
nárok na obchodní srážku. Na druhé straně u organizací,
které neměly nárok na tuto srážku, se obchodní cena
povyšovala o tzv. dodatkovou daň z obratu. Samotný
výpočet daně se prováděl dle třech platných způsobů.
První způsob vycházel z rozdílu mezi maloobchodní a vel-
koobchodní cenou. Jestliže měl odběratel nárok na
obchodní srážku, daň se počítala rozdílem mezi velkoob-
chodní cenou a obchodní cenou. Druhý způsob byl sta-
noven procentním výpočtem sazby z obchodní ceny v pří-
padech, kdy odběratel neměl nárok na obchodní přirážku.
Poslední způsob byl vyjádřen pevnou částkou za měrnou
jednotku, např. litr, kg, tuna bez ohledu na stanovenou
cenu. Od 1. 1. 1991 došlo ke sjednocení sazeb do čtyř
daňových pásem: 0, 12, 22 a 32 %. Změnou dne 2. 5. 1991
došlo ke snížení na 11, 20, 29 % a od 1. 7. 1991 byly sní-
ženy některé komodity potraviny, léků apod. Z režimu
sjednocených daňových sazeb byly z „prohibitivního“
důvodu vyjmuty alkoholické nápoje, cigarety, pohonné
hmoty, káva a čaj, kde byla sazba 34 a 88 %.1

Přímé daně – zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do stát-
ního rozpočtu, doznal v roce 1990 opět novou tvář, upra-
voval již pouze odvod z objemu mezd, odvod ze zisku,
odvod z odpisů základních prostředků a regulační a cenové
odvody.

Odvod z objemu mezd a odvod ze zisku se týkal státních
podniků, podniků zahraničního obchodu, akciových 

�

Historick˘ v˘voj daÀové
soustavy, daÀové reformy
v âeské republice – ãást IV.
(období 1989–1993)

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

V poslední ãtvrté ãásti zakonãím historick˘ nástin daÀov˘ch zmûn, úprav

a reforem polistopadov˘mi zmûnami, a to aÏ k tfietí daÀové reformû v roce
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1 Karfíková, M. Daně a poplatky v Československu v letech 1945–1992.
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společností a sdružení s právní subjektivitou, pojišťoven,
státní hospodářské organizace a Státní banky českoslo-
venské. Základem odvodu z mezd byl objem mzdových
prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce, snížený
o odměny autorského práva. Sazba odvodu činila 50 %
s některými odchylkami, např. 20 % lázeňské a rekreační
zařízení, 10 % u organizací městské hromadné dopravy.
Základem u odvodu ze zisku byl zisk z veškeré činnosti
organizace zjištěný v účetnictví, zvýšený nebo snížený dle
uvedeného zákona. Sazba činila 55 %, u pojišťoven 65 %,
která byla o rok později snížená na 55 %.

Odvody z odpisů základních prostředků byly určeny pouze
státním podnikům s uloženým útlumovým programem.

Posledním odvodem z výše uvedeného zákona byly regu-
lační a cenové odvody. Poplatníky byly subjekty uvedené
v zákoně „o důchodové dani“, který je ve stručnosti uve-
den níže. Ze zákona mohly být uloženy dva druhy regu-
lačních odvodů, a to, v oblasti mzdové a investiční. Mzdo-
vé regulační odvody se ukládaly za překročení mzdových
nákladů, investiční regulační odvody měly sloužit k ome-
zení nadměrného rozsahu stavebních prací. Naproti tomu
cenové odvody byly zaměřeny převážně jako postih za
nedodržení cenových předpisů.

Důchodová daň vycházela ze zákona č. 157/1989 Sb.,
o důchodové dani, novelizovaného zákony č. 108/1990 Sb.,
č. 574/1990 Sb. a č. 578/1992 Sb. Tento zákon upravoval
nejenom důchodovou daň, ale i daň z objemu mezd.

Poplatníky důchodové daně byly státní podniky, jejichž
zakladatelem byly národní výbory; bytová, spotřební,
výrobní družstva; společenské organizace; ústřední české
a slovenské advokacie; podniky se zahraniční majetkovou
účastí; sdružení s právní subjektivitou; ostatní socialistické
organizace apod. Předmětem této daně byla veškerá čin-
nost a příjmy z ní kromě několika výjimek u bytových
družstev a církví. Sazba daně činila pro banky a pojišťovny
65 %, snížena byla s účinností od 1. 1. 1991 na 55 %.
U družstevních podniků pro zahraniční obchod 55 %,
u státních podniků, družstev, sdružení, advokacie byla
sazba progresivní: do 200 tis. 20 % a přesahující tuto hod-
notu 55 %. U podniků se zahraniční účastí to bylo obdob-
né s tím rozdílem, že hodnota přesahující 200 tis. byla
zdaňována 40 %. Právnické osoby se sídlem v cizině byly
zdaňovány mezi 25–40 % v závislosti na druhu příjmu.

Druhá část tohoto zákona se zabývala daní z objemu
mezd, které podléhaly téměř všechny již zmíněné podni-
ky, vyjma společenských organizací a ostatních socialistic-
kých organizací. Navíc k tomuto výčtu přibyla hospodář-
ská zařízení společenských organizací. Základem daně
z objemu mezd byl objem mzdových prostředků zúčtova-
ných k výplatě v běžném roce, snížený o odměny poskyt-
nuté podle předpisů autorského práva. Sazba daně činila
50 % ze základu daně s některými odchylkami, např. 10 %
u výrobních družstev invalidů, 20 % u poplatníků posky-
tujících služby a další.

Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, nahrazoval
zákon č. 103/1974 Sb. Novelizován byl třikrát zákony 
č. 157/1989 Sb., č. 574/1990 Sb. a č. 578/1991 Sb.
Zákon o zemědělské dani upravuje čtyři daňové oblasti,
daň z pozemků, daň z objemu mezd a odměn, daň ze
zisku, daň z příjmů občanů ze zemědělské výroby.

Poplatníkem daně z pozemků byl každý uživatel pozem-
ků, a to buď vlastník, nebo kdo skutečně tyto pozemky uží-
val, tudíž předmětem daně byly veškeré pozemky v evi-
denci nemovitostí bez ohledu na to, zda-li byly obdělávány
či nikoliv. Daň se počítala z celkové výměry všech pozem-
ků podléhající dani a byla odstupňována podle produkč-
ních ekonomických skupin, kterých bylo 20. Sazba byla
v rozmezí 150 až 3.000 Kčs za 1 ha zemědělské půdy.

Poplatníky z objemu mezd a odměn byly jednotná země-
dělská družstva, státní podniky, jejichž zakladatelem bylo
Ministerstvo zemědělství, organizace s potravinářskou
výrobou, státní hospodářské organizace vojenských lesů
a další organizace v oblasti zemědělství a potravinářství.
Tato daň nahradila dřívější příspěvek na sociální zabezpe-
čení. Základem daně z objemu mezd a odměn byl objem
mzdových prostředků a odměn za práci zúčtovaných
v běžném roce k výplatě snížený o odměny vyplácené dle
autorského zákona. Sazba činila 50 % ze základu daně.

Daň ze zisku – poplatníky této daně byly stejné subjekty
jako v předchozím odstavci. Předmětem daně byly příjmy
z veškeré činnosti poplatníků daně a sazba byla též 50 %
ze základu daně.

Daň z příjmů občanů ze zemědělské činnosti – poplatníky
byly občané, kteří provozovali zemědělskou výrobu na vlast-
ní nebo společný účet. Předmětem daně byly příjmy ze
zemědělské výroby, lesnictví, rybníkářství, z vedlejší výroby
a příležitostné výroby. Sazba byla progresivní v závislosti na
základu daně od 10 do 50 tis. v rozmezí od 10 až 60 %.

V mezidobí po „sametové revoluci“ v roce 1989 se daně
nadále rozdělovaly na daně, které byly placeny organizacemi,
a daně placené fyzickými osobami-občany, a to až do nové
daňové soustavy, která byla platná počínaje rokem 1993.

Do oblasti daní placenými občany patřily daně z mezd,
daň z příjmů z literární a umělecké činnosti, daň domovní
a daň z příjmů obyvatelstva. První tři uvedené daně byly
uplatňovány podobně, jak jsem uvedl v předchozí části.
Daň z příjmů obyvatelstva byla upravována zákonem 
č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva. Tento
zákon byl ve smyslu paragrafu o poplatnících téměř shod-
ný se současným zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů. Předmětem daně z příjmů byly příjmy fyzických
osob s výjimkou pracovního poměru a literární a umělec-
ké činnosti. Poplatníky této daně nebyli podnikatelé
zapsáni v podnikovém rejstříku, tito podléhali důchodové
dani. Základem daně byl rozdíl mezi příjmy a výdaji
v kalendářním roce dle jednotlivých příjmů kromě příjmů,
kde se daň vybírala paušální sazbou. Sazba daně byla 
progresivní  dle základu daně v rozmezí od 15 % (příjmy

�

Historick˘ v˘voj daÀové soustavy, daÀové reformy v âeské republice – ãást IV.
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do 60 tis.) do 55 % (příjmy nad 1.080 tis. Kč). Daň šlo sni-
žovat různými úlevami na dani za pracovníky se změněnou
pracovní schopností. Všechny daně z tohoto odstavce byly
nahrazeny současně platnou daní z příjmů dle zákona 
č. 586/1992 Sb.

2 Daňová soustava 1993

Poslední zatím třetí daňová soustava začala platit s účin-
ností od 1. 1. 1993. Tato soustava byla provedena s poža-
davky tržního mechanismu a nahradila všechny zákony,
které vycházely z předcházejícího socialistického systému.
Tento daňový systém měl pomoci k přechodu k tržně
orientované ekonomice, k vytváření stabilního makroeko-
nomického prostředí a fiskálního výnosu. Byly zavedeny
tři základní daňové proudy, které zahrnovaly spotřební
daně, daně z příjmů a příspěvky na sociální zabezpečení.

Kromě makroekonomické stability, fiskálního výnosu,
existují dle prof. Ing. Aleny Vančurové, Ph.D.2 i další cíle:
� „Zvýšit význam zdanění spotřeby – zavedením daně

z přidané hodnoty s výrazným rozšířením základny
a při snížení počtu a redukci rozptylu sazeb (oproti
původní dani z obratu); zavedení specifických spo-
třební daní;

� Zavést samostatné příspěvky na systémy sociálního
zabezpečení, které zajistí budoucí finanční soběstač-
nost těchto systémů;

� Zavést univerzální a jednotné zdanění příjmů.“

V této části nebudu specifikovat samostatně veškeré daně
jako v předchozích kapitolách, jelikož jednotlivé daně lze
prostudovat v dostupných zákonech, v daňových portálech,
odborných publikacích. Závěrem pouze uvedu rozdíly mezi
zdaňováním do konce roku 1992 a od roku následujícího.

Historick˘ v˘voj daÀové soustavy, daÀové reformy v âeské republice – ãást IV.

Tabulka č. 2 Přechodový můstek z daňového systému ke konci roku 1992 a daňového systému platného od roku 1993

Daňový systém do konce roku 1992 Daňový systém od roku 1993

Zdanění fyzických osob

Zák. č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy Zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – daň z příjmů 
fyzických osob

Zák. č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární
a umělecké činnosti

Zák. č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva

Zák. č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani – daň z příjmů 
občanů ze zemědělské výroby

Zdanění podniků

Zák. č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani – daň z objemu Zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – daň z příjmů
mezd a odměn právnických osob

Zák. č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani – daň ze zisku

Zák. č. 157/1989 Sb., o důchodové dani – důchodová 
daň, daň z objemu mezd

Zák. č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu 
– odvod z objemu mezd, odvod ze zisku, odvod z odpisů 
základních prostředků, regulační a cenové odvody

Majetkové daně

Zák. č. 143/1961 Sb., o domovní dani Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí – daň
z pozemků, daň ze staveb

Zák. č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani – daň z pozemků Zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací 
a z převodu nemovitosti

Zák. č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích Zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Majetkové daně

Zák. č. 73/1952 Sb., o dani z obratu Zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 530/1991 Sb., o dovozní dani Zák. č. 587/1992 Sb., o spotřební dani – daň 
z uhlovodíkových paliv a maziv, lihu a lihovin, piva, vína, 
tabákových výrobků

2 Vančurová a kol. Daňový systém ČR 2000. Praha : 1. VOX a.s., 2000. ISBN 80-86324-05-2.
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Zajišťovací příkaz není v daňovém právu žádnou novin-
kou, možnost jeho využití byla zakotvena již ve zrušeném
zákoně o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“). Daňo-
vý řád (zákon č. 280/2009 Sb., dále též „DŘ“) na tuto
úpravu navázal, dále ji zpřísnil a ve spolupráci se zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen
„zákon o DPH“), z ní učinil (v případě zneužití) možný
nástroj k ekonomické likvidaci dotčeného subjektu.

1 Zajišťovací příkaz v daňovém řádu

Daňový řád upravuje pravidla pro zajišťovací příkaz 
v § 167. Pro jeho vydání musí být splněny následující 
podmínky:
� musí existovat odůvodněná obava, že daň nebude

uhrazena,
� u této daně ještě neuplynul den splatnosti, nebo
� daň, která nebyla dosud stanovena, bude v době její

vymahatelnosti nedobytná, nebo
� že v této době bude vybrání daně spojeno se značný-

mi obtížemi.

Příklad č. 1

U pana Nováka probíhá kontrola daně z příjmů fyzic-
kých osob za rok 2010. Poplatník tehdy vykázal ztrá-
tu, ale z průběhu kontroly je zřejmé, že dojde naopak
ke značnému doměrku daně. Zároveň má finanční
úřad signály, že se pan Novák začíná zbavovat majet-
ku a souběžně různými procesními návrhy prodlužu-
je dobu trvání kontroly, aby pro toto počínání měl
více času. Finanční úřad proto vydá zajišťovací příkaz,
i když daň nebyla ještě doměřena, pouze se s vysokou
pravděpodobností domnívá, že se na základě probí-
hající kontroly tak stane.

1.1 Odůvodnění zajišťovacího příkazu

Zajišťovací příkaz musí obsahovat ze strany správce daně
odůvodnění. Finanční úřad by tedy měl srozumitelným
způsobem popsat, proč nemůže počkat až na výsledky
kontroly a cítí potřebu požadovat peníze předem.

Příklad č. 2

Finanční úřad vydal zajišťovací příkaz na částku 1 mil. Kč
a do odůvodnění napíše, že vznikla obava, že by
mohla být částka daně později nedobytná. Pouze
takovéto sdělení (přestože jej někteří správci daně
používají) nemůže být dostatečné. Správce daně se
nemůže jen „bát“, že by mohla být daň nedobytná,
musí se bát důvodně. Jinými slovy, pokud má nějaké
informace, že daňový subjekt např. snižuje majetek
firmy, měl by je do odůvodnění uvést.

Příklad č. 3

Firma VVV, s. r. o., má podat daňové přiznání k dani
z příjmů právnických osob do 1. 4. 2013, lhůtu si ještě
prodlouží s využitím odkladu zajištěném plnou mocí
pro daňového poradce do 1. 7. 2013. Finanční úřad
se však dozvěděl o podezřelých obchodních prakti-
kách předmětné firmy a již 10. 2. 2013 (tedy dávno
před termínem pro podání daňového přiznání) vysta-
vil zajišťovací příkaz. Firmě se v něm nařizuje, aby do
tří dnů byla předpokládaná daň ve výši 300.000 Kč
zaslána na účet správce daně. Daň tedy ještě nebyla
splatná, přesto již byl vydán zajišťovací příkaz.

�

Zaji‰Èovací pfiíkaz
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, č. osvědčení 1865, BD Consult, s.r.o., Praha

DaÀov˘ poplatník se obvykle s nutností poukázat peníze finanãnímu úfiadu

setkává v souvislosti s daÀovou povinností, kterou si vypoãte v jím podaném

daÀovém pfiiznání, popfiípadû s platbami na základû vymûfiení ãi domûfiení

danû provedené finanãním úfiadem. Správce danû v‰ak ve sv˘ch rukou má

je‰tû dal‰í, pomûrnû mocn˘ nástroj, a to poÏadovat sloÏení finanãních pro-

stfiedkÛ je‰tû pfied vymûfiením ãi domûfiením danû – v podstatû „pro jistotu“,

aby daÀov˘ subjekt v nûkdy dlouho se vlekoucím fiízení nestihl pfied správ-

cem danû svÛj majetek schovat ãi „odklonit“. Tímto nástrojem je zaji‰Èovací pfiíkaz a pravidly

s ním souvisejícími se bude zab˘vat následující pfiíspûvek.
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1.2 Lhůta pro složení zajištění

Doba tří dnů v předcházejícím příkladu nebyla zvolena
náhodně – daňový řád umožňuje správci daně, aby zajiš-
ťovacím příkazem nařídil zajistit budoucí daň do tří pra-
covních dnů ve prospěch správce daně složením jistoty na
jeho účet (to však platí pouze v případě, že nehrozí nebez-
pečí z prodlení). Z povahy věci plyne, že pokud by nebez-
pečí z prodlení hrozilo, mohla by být lhůta kratší. Nebez-
pečím z prodlení se pochopitelně myslí případy, kdy
správce daně má např. informace o tom, že daňový sub-
jekt činí kroky k tomu, aby neměl žádný majetek, nebo že
hrozí jeho (či jeho představitelů) odcestování do zahrani-
čí apod. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací pří-
kaz vykonatelný okamžikem oznámení daňovému sub-
jektu. (Oznámením rozhodnutí se pro účely DŘ rozumí
doručení rozhodnutí nebo jiný zaprotokolovaný způsob
seznámení příjemce s obsahem rozhodnutí).

Postup v případě neuposlechnutí je tvrdý – příslušná část-
ka může být exekuována nebo mohou být zajištěny částky
z jiných daní (např. nadměrný odpočet DPH nebo pře-
platky na jiných daních).

1.2.1 Specifika lhůty pro zajištění u DPH
Pokud se nám z předchozího textu zdálo, že čas na splně-
ní zajišťovacího příkazu daný daňovým řádem, je velice
krátký, zjistíme, že v oblasti DPH je situace ještě podstat-
ně horší. Daňový řád při svých lhůtách totiž počítá vždy
s tím, že je nutno zajišťovací příkaz daňovému subjektu či
jeho zástupci doručit, což může dotčené osobě někdy
umožnit získat čas problematizováním řádného doručení.
Od roku 2012 se do zákona o DPH zavedl § 103:

Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou
nebo dosud nestanovenou daň

„Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účin-
ný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. Správce daně
současně s vydáním zajišťovacího příkazu učiní pokus
vyrozumět vhodným způsobem daňový subjekt o vydání
zajišťovacího příkazu a sepíše o tom úřední záznam.“

Příklad č. 4

Finanční úřad zjistí, že do „podezřelé“ firmy má být
dodáno zboží a obává se, že dojde k daňovému úniku
na DPH. U nákladního auta se zbožím nalezne pouze
najatého řidiče, který ani není zaměstnancem firmy,
pro kterou se zboží přepravuje. Pracovníci správce
daně na místě vydají zajišťovací příkaz, který je účin-
ný a vykonatelný okamžikem jeho vydání, tedy ihned.
V praxi to tedy znamená, že nákladní auto na místě
„zabaví“. Finanční úřad by však měl učinit pokus sou-
časně vyrozumět daňový subjekt o vydání tohoto pří-
kazu a sepsat o tom úřední záznam. Zákon již neob-
sahuje bližší specifikaci toho, co se myslí vhodným
způsobem vyrozumění daňového subjektu.

Znění zákona o DPH i jeho praktická aplikace jsou velice
rizikové jak pro správce daně, tak pro daňový subjekt.
Daňovému subjektu na jedné straně hrozí, že prakticky
bez účasti jeho pracovníků či zástupců přijde na blíže
nespecifikovanou dobu o své zboží, což může pochopitel-
ně způsobit nemalé ekonomické problémy. Na straně
druhé však přísnější dikce zákona o DPH oproti daňové-
mu řádu neznamená, že by další podmínky stanovené
daňovým řádem neplatily. Správce daně tedy i v případě
DPH musí mít zajišťovací příkaz řádně odůvodněn, musí
zde zkoumat přiměřenost zajišťovaných hodnot ve vztahu
k předpokládané daňové povinnosti i odhadovanou daňo-
vou povinnost samotnou apod. Pokud by se postup správ-
ce daně ukázal příliš invazivním a zajišťovací příkaz byl
v rámci odvolání či soudního řízení zrušen, přichází
v úvahu požadavek na náhradu škody.

Je zjevné, že tato novela zákona o DPH bude předmětem
diskuzí a soudních sporů. Silně zasahuje do práv daňové-
ho subjektu, protože umožňuje na základě pouhého
podezření z možného budoucího neodvedení daně v pod-
statě zabavit majetek daňového subjektu (a nijak neřeší
ekonomické dopady na tento subjekt – nijak ho např.
nezbavuje povinnosti provést úhradu svým dodavatelům
a pokud nedisponuje dostatečnými finančními rezervami,
může tento postup způsobit jeho ekonomickou likvidaci).

Citlivou otázkou může též být oprávněnost „zabavení“
daného konkrétního majetku. Je třeba si uvědomit, že
zajišťovací příkaz je vydáván ale vůči daňovému subjektu,
a ne v prvé řadě vůči majetku. Zabavení nákladního auta
i zboží, které v konečném důsledku vůbec nemusí v oka-
mžiku zajištění patřit firmě, proti které je řízení vedeno,
může být další komplikací pro správce daně. Zabavení
zmíněného majetku tak je odrazem „vykonatelnosti“ toho-
to rozhodnutí, tedy exekuce. Obvykle ovšem bývá exeku-
ce prováděna v okamžiku, kdy dlužník nesplní svou povin-
nost uhradit dluh. V daném případě však daňový subjekt
tuto možnost ani neměl. Na vyhovění zajišťovacímu příka-
zu žádnou lhůtu nedostal a okamžitě došlo k exekuování
majetku.

Finanční úřady budou při obhajobě svého konání pravdě-
podobně vycházet z toho, že sice mohlo těsně před vyko-
náním zajištění ke změně vlastníka majetku z hlediska
právního, nikoli však ekonomického. (Tedy, že „nový“
vlastník, který nebude uveden na zajišťovacím příkazu, ale
kterému bylo zboží zabaveno, mohl být sice právním
vlastníkem zboží, ale nikoli ekonomickým. Důvodem bude
skutečnost, že v okamžiku jeho zajištění nebyl „nový maji-
tel“ reálně schopen nakládat se zbožím jako vlastník, pro-
tože v daném okamžiku z okolností případu plyne, že akté-
ři byli na místě přesvědčeni o původním vlastníkovi.
Dokumenty předložené v okamžiku zajištění, řidič auta
apod. budou vypovídat o tom, že v okamžiku zajištění je
vlastníkem původní subjekt, a nikoli „nový“).

Základním problémem však zůstává, že v okamžiku vydá-
ní zajišťovacího příkazu i exekuce (což proběhne prakticky
ve stejném okamžiku) není daňový subjekt přítomen (a to
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nikoli automaticky proto, že by se svým povinnostem
vyhýbal, ale proto že vůbec nemusí tušit, že u jeho majet-
ku nastane akce tohoto druhu). Zde budou mít soudy
zřejmě hodně práce pro vymezení mantinelů v této oblas-
ti. Míra oprávněnosti pro postup finančního úřadu je veli-
ce problematická, znovu si připomeňme, že zajišťovací
příkaz dopadá nikoli na dlužnou nezaplacenou daň, ale na
pouhé podezření že daň, která ještě ani nebyla vyměřena,
nebude zaplacena.

1.3 Výše zajišťované částky

Výši dosud nestanovené ohrožené daně určí správce daně
prozatímně podle vlastních pomůcek. Není-li nebezpečí
z prodlení, může správce daně vyzvat daňový subjekt, aby
ve třídenní lhůtě sdělil údaje potřebné pro prozatímní
určení daňového základu a daně.

Příklad č. 5

Firma VVV, a. s., má podat daňové přiznání k dani
z příjmů právnických osob do 2. 7. Správce daně
hodlá využít zajišťovacího příkazu, proto již 10. 4.
vyzve společnost, aby do tří pracovních dnů sdělil
údaje potřebné pro prozatímní určení daňového
základu a základu daně, tedy např. aby uvedla svůj
předpokládaný základ daně a částku daně.

Tento postup se však uplatňuje pouze v případě, že nehro-
zí nebezpečí z prodlení. Často jej však správce daně nevy-
užije a sáhne raději po vlastních pomůckách, protože
bude mít obavu, aby popsanou výzvou poplatníka spíše
nevaroval. Zároveň je problematická vypovídající hodnota
údajů sdělených daňovým subjektem, pokud by se
v budoucnu ukázaly jako nepřesné. Daňový subjekt ve
chvíli, kdy je sděloval, nemusel mít k dispozici všechny
potřebné informace, a tak může být obtížné uplatňovat
případné sankce za nesprávnost sdělených údajů.

Vlastní pomůcky, které může použít správce daně, nejsou
zákonem taxativně vyjmenované, bude tedy záležet na
finančním úřadu a přesvědčivosti jeho odůvodnění (nabí-
zí se např. daňová přiznání z minulých let, srovnání s kon-
kurencí apod.)

1.4 Doručení zajišťovacího příkazu

Zajišťovací příkaz musí být pochopitelně také doručen –
pokud si ho daňový subjekt nepřevezme např. přímo na
finančním úřadě od jeho pracovníků, ale z nějakých důvo-
dů ho již očekává, má poněkud více času – třídenní lhůta
pro složení požadované částky se pochopitelně počítá od
doručení příkazu.

Příklad č. 6

Správce daně zaslal zajišťovací příkaz právnické osobě
poštou. Adresát poštovním doručovatelem nebyl zasti-
žen, po uplynutí deseti dnů doručovatel vhodil písem-
nost do poštovní schránky. Finanční úřad tak uplynutím
desetidenní lhůty považoval písemnost za doručenou
a částku požadovanou zajišťovacím příkazem exekuoval.
Zástupci firmy tvrdí, že žádný zajišťovací příkaz neobdr-
želi. Exekuce bude v daném případě neoprávněná, pro-
tože daňový řád nařizuje doručovat písemnosti určené
právnickým osobám přednostně do datové schránky
firmy. Pokud by však byla adresátem osoba fyzická,
která nemá zřízenu datovou schránku, pak by výše
popsaný postup finančního úřadu byl oprávněný.

Příklad č. 7

Správce daně zaslal zajišťovací příkaz právnické
osobě do datové schránky. Zástupce firmy se do
datové schránky podíval již druhý den po odeslání.
Tímto dnem se považuje písemnost za doručenou
a začíná běžet lhůta tří pracovních dnů pro složení
požadované částky.
Výše uvedený postup však neplatí, že by mohlo hrozit
nebezpečí z prodlení.

Příklad č. 9

Správce daně doručil zajišťovací příkaz daňovému
subjektu osobně při jednání s ním. Protože hrozilo
nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz vykonatel-
ný okamžikem jeho oznámení daňovému subjektu,
v tentýž den (popř. i hodinu) zároveň tedy pracovníci
správce daně exekuovali finanční prostředky na účtu
poplatníka v požadované výši.

1.5 Změny po vydání zajišťovacího příkazu

V praxi se může stát, že se postupně mění okolnosti oproti
těm, za kterých byl zajišťovací příkaz vydán.

Příklad č. 10

Správce daně provádí kontrolu daně z příjmů fyzic-
kých osob u pana Janáčka. V průběhu kontroly má
silné podezření, že dvě z faktur, které daňový poplat-
ník předložil, jsou fiktivní a vydá zajišťovací příkaz.
Pan Janáček však jeden ze sporných případů obhájí,
problematický zůstal ten druhý. Správce daně tedy
má důvod pro změnu zajišťovacího příkazu.

Jestliže pominou před stanovením daně nebo před
dnem její splatnosti důvody, pro které bylo zajištění
daně uplatněno, správce daně bezodkladně rozhodne
o ukončení účinnosti zajišťovacího příkazu.
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Pokud tato situace nastane jen částečně, tedy jsou zjiš-
těny důvody pouze pro snížení původní výše zajištění,
rozhodne o změně zajištěné částky rozhodnutím, které
mění částku uvedenou v zajišťovacím příkazu a sou-
časně ukončí v rozsahu změny účinnost příkazu
původního. Vzniklý vratitelný přeplatek pak správce
daně musí vrátit bez žádosti do 15 dnů od jeho vzniku.

1.6 Vymáhání splnění zajišťovacího příkazu

Jestliže daňový subjekt nevyhoví požadavku zajišťovacího
příkazu, může mu být požadovaná částka exekuována. Je
nutno si uvědomit, že exekuce hrozí poměrně rychle, pro-
tože odvolání proti zajišťovacímu příkazu nemá odkladný
účinek.

Jinou variantou v případě, kdy daňový subjekt nesplní
povinnost uloženou v zajišťovacím příkazu, je rozhodnutí
správce daně o zřízení zástavního práva k zajištění částky
stanovené tímto zajišťovacím příkazem.

Jestliže však k exekuci dojde, je ve smyslu § 176 DŘ exe-
kučním titulem vykonatelný zajišťovací příkaz. Při exekuci,
jejímž exekučním titulem je zajišťovací příkaz, se hradí pouze
hotové výdaje. Hotovými výdaji mohou být např. náklady na
zámečníka, který byl přivolán za účelem zajištění vstupu do
prostor firmy, obecně pak hotovými výdaji bývají 
např. cestovní náhrady, náhrady ušlého výdělku apod.

Naopak se v tomto případě nehradí další exekuční nákla-
dy (náklady za nařízení daňové exekuce či náhrada nákla-
dů za výkon prodeje).

Výše exekučních nákladů je stanovena správcem daně
exekučním příkazem nebo samostatným rozhodnutím;
proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne
jeho doručení. Výši hotových výdajů stanoví správce daně
vždy samostatným rozhodnutím. Stanovenou výši hoto-
vých výdajů je dlužník povinen uhradit do 15 dnů ode
dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Exekuční náklady
se evidují na osobním daňovém účtu dlužníka a vymáhají
se současně s nedoplatkem. Správce daně může zadržet
z výtěžku daňové exekuce částku v očekávané výši hoto-
vých výdajů, kterou zúčtuje při stanovení jejich skutečné
výše.

1.7 Ukončení zajištění daně

Účinnost zajišťovacího příkazu pochopitelně končí v pří-
padě, že bude vyhověno odvolání proti němu či o něm
nebude rozhodnuto do třiceti dnů.

Pokud však s opravnými prostředky neuspějeme, bude se
další osud zajištění daně odvíjet od výsledku řízení či
postupu v dané věci, tedy:
a) uplyne den splatnosti daně,
b) dojde ke stanovení daně.

Příklad č. 11

Správce daně na základě svého šetření měl pochyb-
nosti, že firma ZZZ, s. r. o., odvede řádně a včas DPH
za leden. Vydal proto zajišťovací příkaz na 350.000 Kč.
Firma ZZZ jej řádně uhradila. K 25. 2. podala řádné
daňové přiznání s daňovou povinností na 200.000 Kč.

Dojde-li ke stanovení daně, která nebyla v době vydání
zajišťovacího příkazu stanovena, je tato daň splatná ke
dni jejího stanovení. Tímto dnem zaniká účinnost zajiš-
ťovacího příkazu a zajištěná částka se převede na úhradu
této daně. Pokud tak vznikl vratitelný přeplatek, správce
daně jej vrátí bez žádosti do 15 dnů od jeho vzniku.
V daném případě vzniknul přeplatek 150.000 Kč,
o jehož vrácení nemusí daňový subjekt žádat, bude mu
vrácen do 15 dnů od jeho vzniku, tedy od 25. 2. (Pokud by
však v daném případě byl zahájen postup pro odstranění
pochybností, byl by přeplatek vrácen až v návaznosti na
ukončení tohoto postupu a vydání platebního výměru).

Podobně se postupuje v případě, že uplynul den splat-
nosti u daně, u které byl zajišťovací příkaz vydán
z důvodu, že dosud neuplynul den její splatnosti, zani-
ká tímto dnem účinnost zajišťovacího příkazu a zajiš-
těná částka se převede na úhradu této daně. Pokud
tak vznikl vratitelný přeplatek, správce daně jej vrátí
bez žádosti do 15 dnů od jeho vzniku.

V některých případech může docházet k časovým kolizím,
kdy se nepodaří správci daně naplnit zajišťovací příkaz
(tedy exekuovat příslušnou částku) do doby, než nastane
splatnost daně či než je daň stanovena. I v těchto přípa-
dech účinnost zajišťovacího příkazu zaniká.

Příklad č. 12

Správce daně vydal zajišťovací příkaz na DPH za 
I. čtvrtletí dne 10. 2. Do 25. 2., kdy nastala splatnost
daně, se však nepodařilo požadovanou částku zajistit.

Dnem 25. 2. pozbyl účinnosti zajišťovací příkaz, a pokud
byla zajištěna alespoň nějaká částka, převede se na
úhradu této daně. Zbylá dlužná částka je pak chápána
jako nedoplatek daně (nikoli jako „nedoplatek zajišťova-
cího příkazu“). I nadále však trvá zástavní právo, pokud
bylo v souvislosti se zajišťovacím příkazem zřízeno.
Pokud nebyla při exekuci zahájeném na základě zajiš-
ťovacího příkazu zajištěná částka uhrazena do doby
zániku účinnosti zajišťovacího příkazu proto, že zajiš-
těná daň se stala splatnou z výše uvedených důvodů,
rozhodne správce daně, že vykonatelné rozhodnutí
o stanovení daně se stává exekučním titulem namísto
zajišťovacího příkazu. Současně uvede výši nedoplatku,
pro jehož úhradu má být vymáhání nadále prováděno.
Účinky provedených exekučních úkonů zůstávají
zachovány v rozsahu vymezeném novým exekučním
titulem.

�

Zaji‰Èovací pfiíkaz
D

A
≈

O
V

¯
 ¤

Á
D



1188e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 10/2012

2 Jak se bránit proti zajišťovacímu 
příkazu?

2.1 Obrana v linii finančních orgánů

Proti zajišťovacímu příkazu je možno podat odvolání, to
však bohužel nemá odkladný účinek. Pokud však odvo-
lací orgán nerozhodne do třiceti dnů od podání odvolá-
ní o výsledku odvolání, zajišťovací příkaz se automaticky
stává neúčinným.

Daňový řád v této souvislosti uvádí, že se v takovém pří-
padě nepoužije § 35 odst. 2 DŘ.

Příklad č. 13

Společnost VVV, a. s., obdržela zajišťovací příkaz na
daň z příjmů právnických osob ve výši 300.000 Kč.
Firma podala odvolání, je si vědoma, že v případě,
kdy o něm není rozhodnuto do třiceti dnů od jeho
podání, zajišťovací příkaz pozbývá účinnosti. Proto
odvolání podala místo na Finanční úřad v Poděbra-
dech, kam je místně příslušná, na Finanční úřad
v Praze 3. Slibuje si od toho, že než si úřady píse-
mnost předají, uplyne zmíněných 30 dnů a zajišťovací
příkaz bude neúčinný. Pokud by se použil § 35
odst. 2 DŘ (který se jinak běžně využívá), pak by sku-
tečně mohla tato taktika vyjít, protože Finanční úřad
pro Prahu 3 sice není místně příslušný, ale je věcně
příslušný (spravuje stejné daně). V případě odvolání
proti zajišťovacímu příkazu však DŘ tento postup
neumožňuje.

Předpokládejme tedy, že daňový subjekt podal odvolání
„správnému“, tedy místně příslušnému správci daně. Běží
tudíž třicetidenní lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání.

Tato lhůta se zdá některým finančním orgánům příliš krát-
ká a nejraději by ji v zákoně neviděly, nicméně je třeba
zdůraznit, že zajišťovacím příkazem se poměrně výrazně
zasahuje do finanční situace poplatníka, aniž je přesně
známa výše skutečné daně a aniž je tato splatná. Pokud
dojde k zajištění daně např. v průběhu kontroly, správce
daně nemá žádnou lhůtu, do kdy kontrolu uzavřít, do kdy
vydat případný platební příkaz apod., a po celou dobu
zůstávají finanční prostředky daňového subjektu bezúročně
na účtu finančního úřadu.

Z toho je patrné, jak silnou zbraň ve svých rukou daňové
orgány mají, a to zejména vůči těm poplatníkům, kteří
mají zájem na tom, aby jejich firma i nadále fungovala.
Vůči firmám, které s případným neplacením svých závaz-
ků dopředu počítaly, se pak i zajišťovací příkaz míjí účin-
kem, protože firma často nemá žádný majetek už
v momentu jeho vydání.

V odvolání proti zajišťovacímu příkazu se nejčastěji sou-
střeďujeme na zpochybnění zdůvodnění, které uvedl

finanční úřad. Správce daně totiž musí uvést opravdu kva-
lifikovanými a nezpochybnitelnými důvody, proč k takové-
mu kroku přistoupil (nezapomeňme, že stále jde pouze
o „budoucí daň“, nebyla ještě vyměřena, její výše se může
měnit, či dokonce být nulová). Pokud tedy do odůvodně-
ní zajišťovacího příkazu napíše např. pouze: „Vznikly
pochybnosti o tom, že daň bude uhrazena“, aniž přitom
jasným a srozumitelným způsobem napíše, jaké konkrétní
pochybnosti správce daně má a o co je opírá, mělo by
odvolání mít výrazně vyšší šanci na kladný výsledek.

Pokud neuspěje polemika s konkrétností a oprávněností
pochybností správce daně, je namístě rozporovat výši
požadované částky zajištění, popř. způsob, jakým k výši
požadované úhrady správce daně došel.

Též v případě, že je zajišťovací příkaz vydán z důvodu, že
by mohly vzniknout značné obtíže s vybráním daně, je
nutno přihlédnout k tomu, že DŘ nevyžaduje existenci
jakýchkoli obtíží, ale obtíží značných. Správce daně tedy
musí tento fakt dostatečně odůvodnit.

V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost formálním
náležitostem zajišťovacího příkazu včetně zákonnosti jeho
doručení. (Např. fyzické osobě vlastnící několik datových
schránek se musí doručit do té správné.)

2.2 Soudní obrana

Až donedávna byla soudní obrana proti zajišťovacímu pří-
kazu problematická. Soudy vycházely dlouho z názoru, že
zajišťovací příkaz je pouze rozhodnutím předběžné pova-
hy, protože případné „příkoří“ je daňovému subjektu způ-
sobeno až konečným vyměřením daně, a pokud k němu
nedojde, dostane poplatník své peníze zpět a „vlastně se
nic tak zlého nestalo“. Teprve poslední vývoj soudních roz-
hodnutí přihlédl ke skutečnosti, že ekonomickou likvidaci
firmy může způsobit už samo zajištění daně, protože
může dosahovat značných částek, které prostě podniku
může bránit v dalším provozu, a je proto nutno zkoumat
oprávněnost tohoto postupu daleko dříve než po koneč-
ném vyměření či doměření daně.

K žalobě k soudu můžeme sáhnout v okamžiku, kdy jsou
vyčerpány opravné prostředky podle daňového řádu.
Proti zajišťovacímu příkazu bychom tedy nejprve měli
podat odvolání a teprve v případě jeho zamítnutí toto
zamítavé rozhodnutí žalovat. Vzhledem k možné délce
soudního řízení je vhodné zvážit možnost požádat soud
o předběžné opatření či o odkladný účinek.

3 Z judikatury

Dostupné rozsudky se sice týkají již zrušeného ZSDP, nic-
méně díky podobné úpravě v daňovém řádu budou prav-
děpodobně využitelné i v dnešní době.

Jak již bylo popsáno v předchozím textu, soudy se projed-
návání zajišťovacích příkazů dlouho bránily s poukazem
na to, že jde pouze o předběžné opatření, které se stane
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definitivním až na základě dalších řízení (např. kontroly
a vydání dodatečného platebního výměru).

Proto se soudy klonily k tomu, že vlastně nedochází
k zásahu do práv daňového subjektu a že postačí možnost
přístupu k soudu až např. v rámci napadení dodatečného
platebního výměru shrnujícího výsledky kontroly. První
z rozsudků, které uvádíme, je sice „pouze“ od Městského
soudu v Praze, byl ale ve své době vybrán pro zveřejnění
do Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, což
mu dodalo většího významu.

3.1 Nepřípustnost žaloby proti zajišťovacímu
příkazu (podle rozsudku MS v Praze ze
dne 15. 9. 2003, čj. 28 Ca 218/2001-55,
Sb. NSS 3/2004, č. 143/2004)

Zveřejněná právní věta: „Zajišťovací příkaz podle § 71
ZSDP je rozhodnutím předběžné povahy, neboť jde
o dočasný prostředek k zajištění účelu daňového řízení.“

Zajišťovací příkaz není rozhodnutím o daňové povinnos-
ti: je pouze prostředkem, který má v odůvodněných pří-
padech poskytnout záruku, že daňový poplatník svou
povinnost uhradit daň splní. Zajišťovací příkaz tedy má
nutně vztah pouze ke splnění daňových povinností 
vyplývajících ze zákona nebo uložených rozhodnutím
finančního úřadu. V uvedeném smyslu je rozhodnutí
podle § 71 ZSDP rozhodnutím předběžné povahy,
neboť jde o dočasný prostředek k zajištění účelu daňo-
vého řízení.

3.2 Zajišťovací příkaz, přiměřená výše
zajišťované částky (podle usnesení ÚS 
ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. I. ÚS 374/05)

Následující situaci posuzoval naopak Ústavní soud, který
stěžovateli též nevyhověl a ústavní stížnost odmítl. Vzhle-
dem k tomu, že stěžovatelka rozprodávala svůj majetek,
nepovažoval za nepřiměřenou ani výši zajištění ve výši
trojnásobku běžné daňové povinnosti. V závěru se při-
klonil též k názoru ostatních soudů, dle kterých je posta-
čující, že je možno se domáhat soudní ochrany až proti
konečným rozhodnutím, ve kterých bude stanovena kon-
krétní daň, a nikoli již proti zajištění daně.

Ústavní stížností byl napadán především rozsudek NSS ze
dne 31. 3. 2005, čj. 2 Afs 154/2004-98, dále bylo navrho-
váno zrušení ustanovení § 71 ZSDP.

Již ze samotného odůvodnění napadeného usnesení Kraj-
ského soudu v Ústí nad Labem ( jakož i z odůvodnění roz-
sudku NSS) jasně a zřetelně vyplývá povaha zajišťovacího
příkazu a jeho vztahu ke stěžovatelčinu vlastnictví; ten
navíc svou povahou (poznámka: jedná se o úkon pro-
cesní povahy, a nejde tedy o rozhodnutí konečné) nemů-
že být považován za rozhodnutí, jímž by byla ukládána
daň, neboť pak by pochopitelně soudnímu přezkumu
podléhalo.

V napadeném rozsudku NSS bylo jasně uvedeno, v čem
spočívá a jak je (dostatečně) zajištěno její právo na soud-
ní ochranu; jde o pravomoc soudů přezkoumávat roz-
hodnutí správních orgánů, které mají povahu rozhodnutí
konečného.

Ústavní soud proto ke stěžovatelčině argumentaci, že
vydání zajišťovacího příkazu FÚ podle ustanovení § 71
ZSDP (ve kterém byla stanovena částka ve výši přesahu-
jící o více než trojnásobek její skutečné daňové povin-
nosti) svědčí o zneužitelnosti tohoto ustanovení a zaklá-
dá nejen nerovnost mezi daňovými subjekty a možnost
libovůle v jednání a rozhodování, uvádí, že opticky by se
tato skutečnost takovou jevit mohla. V souzené věci je
zejména nutno zdůraznit specifikum konkrétní situace; FÚ
vydal zajišťovací příkaz ( jehož výši stanovil podle vlastních
pomůcek), kterým reagoval na možná nebezpečí plynou-
cí ze skutečnosti, že stěžovatelka prodává veškeré své
nemovitosti, a vzniká tak důvodná obava, že úhrada
doměřené daně bude v době její splatnosti a vymahatel-
nosti nedobytná. Ústavní soud proto usuzuje, že i když
výše zajištění je značná, nejedná se se zřetelem k souze-
né věci o takovou okolnost, jež by zasahovala rovinu
ústavnosti. Je totiž třeba umožnit FÚ zvolit taková opatření,
která nejlépe (vzhledem k okolnostem případu) k řešení
konkrétní situace přispějí.

3.3 Přípustnost žaloby proti zajišťovacímu
příkazu (podle rozsudku NSS ze dne
28. 2. 2007, čj. 8 Afs 37/2005-126)

Ani do třetice, tentokrát u Nejvyššího správního soudu
nebyly daňové subjekty úspěšné. Rozsudek z roku 2007 se
stále držel teze, že zajišťovací příkaz má pouze předběž-
nou povahu, a proto se s ním nemá soud zabývat.

Nejvyšší správní soud je toho názoru, že dosavadní soud-
ní judikatura k této otázce je zcela konzistentní, pokud jde
o závěr o tom, že zajišťovací příkaz je rozhodnutím před-
běžné povahy.

Jedním z důvodů, proč rozhodnutí předběžné povahy
nepodléhají soudnímu přezkumu, je to, aby nebylo řízení
jako takové neúměrně prodlužováno, neboť se jedná o pro-
středky, jejichž účelem je zajištění poměrů po dobu řízení.

I pokud by Nejvyšší správní soud přijal dílčí závěry obsa-
žené v kasační stížnosti jako předpoklady, ke kterým došlo
v případě žalobce (např. tvrzení o likvidačním charakteru
rozhodnutí dočasné povahy, byť tuto námitku v podané
žalobě neuplatňoval a uvádí ji poprvé až v kasační stíž-
nosti), bylo třeba, aby uvedené východisko rovněž „na-
plnil“ skutkovým obsahem v dané konkrétní věci, tzn.
aby podrobně a přesvědčivě zdůvodnil, proč k této si-
tuaci dochází právě v jeho případě. Taková tvrzení jeho
kasační stížnost neobsahuje.

Je rovněž skutečností, že částka, která byla zajišťovacím
příkazem zajištěna, není v nápadném nepoměru k částkám,
které žalobce z titulu nadměrného odpočtu uplatňoval.
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Městský soud v Praze postupoval zcela správně, pokud
žalobcem napadené správní rozhodnutí žalovaného
nezrušil a žalobu usnesením odmítl. Nejvyšší správní soud
proto nedůvodnou kasační stížnost zamítl.

3.4 Zajišťovací příkaz u rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu, judikatorní
zvrat umožňující možnost soudní obrany
(podle rozsudku rozšířeného senátu NSS
ze dne 24. 11. 2009, čj. 9 Afs 13/2008-90)

Teprve na podzim roku 2009 došlo k judikatornímu
zvratu v podání rozšířeného senátu Nejvyššího správního
soudu a ten dospěl k názoru o nutnosti změny dosavadní-
ho přístupu. Aby totiž zajišťovací příkaz měl pouze před-
běžnou povahu, musel by splnit tři podmínky – časovou,
věcnou a osobní. Bližším rozborem pak rozšířený senát
došel k závěru, že zajišťovací příkaz tyto podmínky
nesplňuje, a proto jej nelze nadále posuzovat jako roz-
hodnutí předběžné povahy vyloučené ze soudního pře-
zkumu. Po mnoha letech tak byly vyslyšeny i názory
odborné veřejnosti a daňových subjektů, které se obávaly
možného zneužití postupů při zajišťování daně, které
mohly vést k ekonomické likvidaci daňových subjektů.
Vzhledem k výše uvedenému je tedy možno neoprávně-
nost zajišťovacího příkazu žalovat (pochopitelně až po
zamítnutí odvolání finančním ředitelstvím).

Celní úřad vydal dne 18. 10. 2006 zajišťovací příkaz podle
§ 71 ZSDP a uložil žalobci povinnost zajistit nejpozději do
tří dnů od doručení zajišťovacího příkazu ve prospěch cel-
ního úřadu spotřební daň složením jistoty ve výši
66.530.493 Kč.

Názor rozšířeného senátu
Na dosavadní judikaturu v oblasti rozhodnutí předběžné
povahy navázal rozšířený senát svým nedávným rozsud-
kem ze dne 27. 10. 2009, čj. 2 Afs 186/2006-54, v němž
stanovil obecný test, který by měl být vodítkem při posu-
zování, zda je to které správní rozhodnutí rozhodnutím
předběžné povahy vyloučeným ze soudního přezkumu
ve smyslu § 70 písm. b) s. ř. s. Takové rozhodnutí musí
zejména splňovat tři podmínky: časovou, věcnou a osobní.

Časová podmínka stanoví, že rozhodnutí předběžné po-
vahy předchází rozhodnutí konečnému, na jehož vydání
má osoba dotčená předběžným rozhodnutím nárok,
a dále, že konečné rozhodnutí musí podléhat soudnímu
přezkumu.

Rozhodnutí předběžné povahy pak musí být vydáno
buďto v rámci již zahájeného řízení před správním orgá-
nem, nebo může být vydáno i mimo takové řízení, v tom
případě musí být zákonem jednoznačně stanovena lhůta,
v níž musí být zahájeno řízení a vydáno rozhodnutí koneč-
né. Věcná podmínka ukládá, aby konečné rozhodnutí
zároveň rozhodlo také o vztazích zatímně upravených
rozhodnutím předběžným.

Konečně osobní podmínka určuje, že adresátem koneč-
ného rozhodnutí musí být také osoba dotčená rozhod-
nutím předběžné povahy.

Rozšířený senát přistoupil k aplikaci uvedeného testu na
posuzovaný případ a dospěl k závěru, že u zajišťovacího
příkazu vydávaného podle § 71 ZSDP není splněna ani
časová ani věcná podmínka.

Zatímco časová podmínka stanoví, že vydání rozhodnutí
předběžné povahy je následováno rozhodnutím koneč-
ným, na jehož vydání má předběžným rozhodnutím
dotčená osoba právní nárok, a které podléhá soudnímu
přezkumu, lze si představit situace, kdy po vydání zajišťo-
vacího příkazu tato situace nenastane. Jak je uvedeno 
v § 71 odst. 1 ZSDP, správce daně může v odůvodněných
případech rozhodnout o zajištění jednak daně dosud
nesplatné, jednak ale dokonce daně nestanovené. Z textu
tohoto ustanovení je tak možné dovodit, že daňové říze-
ní bude v některých případech zahajováno až po vydání
zajišťovacího příkazu. Takové řízení pak ne vždy musí
skončit vydáním soudně přezkoumatelného rozhodnutí
o daňové povinnosti. Rozšířený senát souhlasí s devátým
senátem, že tato situace může nastat, pokud kupříkladu
nebudou splněny podmínky pro vyměření daně, a řízení
tak bude pravděpodobně skončeno pouze sdělením
daňovému subjektu a poznamenáním této skutečnosti do
spisu. Nelze však také zcela vyloučit, že po vydání zajiš-
ťovacího příkazu daňové řízení nebude zahájeno vůbec.

Rovněž platí, že v uvedeném případě může být zajišťovací
příkaz vydáván mimo již zahájené řízení „hlavní“, jehož
výsledkem by bylo vydání konečného rozhodnutí. V tako-
vé situaci, podle posledně citovaného rozsudku rozšířené-
ho senátu, by měl zákon jednoznačně stanovit lhůtu,
v níž musí být takové řízení, v tomto případě daňové
řízení, zahájeno, a v níž musí být také vydáno konečné
rozhodnutí. V posuzovaném případě však zákon žádnou
takovou lhůtu nestanoví.

Stejně tak ze zákona ani přímo nevyplývá, jakou dobou
je omezena platnost zajišťovacího příkazu. Výjimkou je
pouze případ podle § 71 odst. 3 ZSDP, kdy zajišťovací pří-
kaz pozbývá platnosti, pokud odvolací orgán do třiceti dnů
nerozhodne o odvolání proti jeho vydání. V rozsudku ze
dne 26. 4. 2006, čj. 3 Afs 5/2004-63, č. 1471/2008 Sb. NSS,
Nejvyšší správní soud judikoval, že zajišťovací příkaz také
pozbývá platnosti okamžikem splatnosti daně, kterou 
má zajišťovat. Splatnost je pak stanovena u různých daní
různým způsobem, jednorázově, v zálohách nebo ve
splátkách.

Dále lze pouze dovozovat, že zajišťovací příkaz může
jinak pozbýt platnosti uplynutím lhůty podle § 47 ZSDP
určené ke stanovení daňové povinnosti. Tato poměrně
dlouhá lhůta kontrastuje s velmi krátkou třídenní lhůtou
podle § 71 odst. 1 ZSDP, v rámci níž má daňový subjekt
povinnosti zajistit daň, způsobem a ve výši stanovené
v zajišťovacím příkazu, ve prospěch správce daně. V pří-
padě, že tak daňový subjekt ve stanovené lhůtě neučiní,
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může správce daně přistoupit k jinému zajištění, častým
způsobem pak jistě bude vedení daňové exekuce, k níž
bylo přistoupeno i v posuzované věci (řízení vedené
u NSS pod sp. zn. 9 Afs 65/2008).

Daný postup může přitom představovat velmi vážný
zásah do práv a postavení daňového subjektu a může
ohrozit jak jeho hospodářskou činnost, tak jeho samot-
nou existenci. Soud připomíná, že proti zajišťovacímu pří-
kazu může daňový subjekt sice podat odvolání, nicméně
to nemá odkladný účinek. Jiný způsob obrany proti zajiš-
ťovacímu příkazu by daňovému subjektu měl být umož-
něn prostřednictvím přezkumu konečného rozhodnutí
vydaného v následném daňovém řízení.

Výše shrnuté skutečnosti rovněž naznačují, že ani pod-
mínka věcná není v případě zajišťovacího příkazu napl-
něna. Pro splnění této podmínky by bylo potřeba, aby
v rámci konečného rozhodnutí bylo obsáhnuto i rozhod-
nutí předběžné. Tedy aby o vztazích upravovaných zajiš-
ťovacím příkazem bylo rozhodnuto konečným rozhod-
nutím, jímž je v daném případě (pokud bude vůbec
vydáno) rozhodnutí o daňové povinnosti.

Zákon však vzájemnou provázanost obou rozhodnutí
omezuje pouze na to, že v důsledku splatnosti daně
pozbývá zajišťovací příkaz platnosti. Také ze samotné
podstaty obou rozhodnutí je zřejmé, že tato dvě rozhod-
nutí vzájemně nejsou provázána co do předmětu řízení
natolik, že by se v rámci konečného rozhodnutí rozho-
dovalo také o vztazích zatímně upravených zajišťovacím
příkazem, neboť konečným rozhodnutím o daňové
povinnosti mohou zůstat nepovšimnuty i pro daňový
subjekt velmi nepříznivé důsledky zajišťovacího příkazu.
Není tak splněna jedna z podmínek předběžnosti roz-
hodnutí vymezená již v usnesení rozšířeného senátu vzpo-
menutého výše.

V uvedeném případě je tak v hrubém nepoměru posta-
vení správce daně, jemuž zákon nestanovuje pevné man-
tinely pro následný postup po vydání zajišťovacího pří-
kazu, s postavením daňového subjektu, jenž naopak je
povinen daň zajistit částkou stanovenou v rozhodnutí
správce daně, který ve svém uvážení není nijak limito-
ván. Proti rozhodnutí správce daně je sice přípustné
odvolání, avšak bez toho, že by bylo nadáno odkladným
účinkem. Pokud naopak daňový subjekt správcem daně
uloženou povinnost ve velmi krátké třídenní lhůtě nesplní,
hrozí mu, že splnění povinnosti bude vymáháno dalšími
způsoby, např. daňovou exekucí.

Také možnost domáhat se nápravy důsledků způsobe-
ných nezákonným zajišťovacím příkazem, kdy např.
bude jistina stanovena v nepřiměřené výši, v rámci vydá-
ní konečného rozhodnutí či v rámci jeho soudního pře-
zkumu, nepředstavuje pro daňový subjekt efektivní 
způsob obrany.

Konečné rozhodnutí nemusí být jednak vůbec vydáno,
jednak v rámci tohoto rozhodnutí nemusí být vůbec 

rozhodováno o vztazích upravených zajišťovacím příka-
zem. Z uvedených důvodů proto nelze zajišťovací příkaz
vydávaný podle § 71 odst. 1 ZSDP považovat za roz-
hodnutí předběžné povahy podle § 70 písm. b) s. ř. s.
vyloučené ze soudního přezkumu.

Závěrem je možno poznamenat, že k danému názoru
soud dospěl vědom si opačného závěru Ústavního soudu
(srov. usnesení ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. I ÚS 374/05).
Výše však bylo v nyní posuzované věci rozebráno, že
z tohoto pravidla existují výjimky v podobě různých pro-
cesních situací, o nichž se ani usnesení Ústavního soudu
nezmiňuje.

Soud pouze dodává, že i z hlediska své podoby a obsahu
je toto rozhodnutí způsobilé přezkumu, neboť jak vyplývá
z § 71 odst. 1 ZSDP v tomto rozhodnutí je správce daně
povinen rozvést důvody vydání zajišťovacího příkazu, tedy
proč pokládá vybrání daně za ohrožené.

3.5 Doručení zajišťovacího příkazu, důvody
pro jeho vydání, výše zajišťované částky
(podle rozsudku NSS ze dne 17. 12. 2009,
čj. 9 Afs 74/2008-82)

V následujícím judikátu namítal postižený daňový subjekt
skutečnost, že mu zajišťovací příkaz nebyl řádně doručen
a navrhoval v tomto ohledu provedení výslechu svědka.
Následně došlo k exekuci. Krajský soud žalobu zamítl,
svědka nevyslechl. Nejvyšší správní soud konstatoval, že je
nutné odůvodnit, proč svědek nebyl vyslechnut.

Naopak posouzení přiměřenosti stanovení výše zajištění
podle pomůcek se soudu nezákonné nezdálo.

Stěžovatelka v souvislosti s vykonatelností zajišťovacího
příkazu jako exekučního titulu v kasační stížnosti uplatni-
la námitku, že jí zajišťovací příkaz nebyl řádně doručen,
neboť jej jako písemnost určenou do vlastních rukou
převzala dne 6. 4. 2007 G. H., zaměstnankyně společ-
nosti HOFFNUNG, s. r. o., která není zaměstnancem ani
jednatelkou stěžovatelky a která není oprávněna jednat
za stěžovatelku ani na základě žádného jiného pověření.
K tomuto tvrzení navrhla provedení důkazu výslechem
svědkyně G. H. a v kasační stížnosti namítá, že krajský
soud jí navrhovaný důkaz neprovedl.

V takovém případě byl však krajský soud povinen
k důkaznímu návrhu stěžovatelky sdělit, z jakých důvo-
dů dospěl k závěru, že k posouzení účinnosti doručení
není nutno provádět navrhovaný výslech osoby, která
písemnost osobně přejímala. Námitku stěžovatelky
o vadě řízení způsobené neodůvodněním neprovedení
navrhovaného důkazu proto Nejvyšší správní soud posoudil
jako důvodnou.

Pro úplnost je nutno podotknout, že Nejvyšší správní
soud v žádném případě nedovozuje povinnost krajského
soudu navrhovaný výslech provést, nezákonnost je spat-
řována v absenci odůvodnění závěru o jeho neprovedení.
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Další námitky stěžovatelky:
a) zajišťovací příkaz pozbyl platnosti, neboť v odvolání

proti němu absentovala jedna ze základních náleži-
tostí dle § 48 odst. 4 písm. f) ZSDP, tj. návrh na změnu
či zrušení odvoláním napadeného rozhodnutí, při-
čemž žalovaný o tomto odvolání rozhodl, aniž by stě-
žovatelku vyzval k doplnění této chybějící náležitosti;

b) žalovaný náležitě neodůvodnil existenci odůvodně-
ných obav, pro které pokládá budoucí vybrání daně za
ohrožené, a

c) že výše částky dosud nestanovené daně z přidané
hodnoty je neoprávněně vysoká.

Ad a) Nejvyšší správní soud ve shodě se závěry krajského
soudu uvádí, že zajišťovací příkaz nepostrádá základní
náležitosti rozhodnutí vydaného v daňovém řízení dle 
§ 32 ZSDP. Vliv na platnost zajišťovacího příkazu nemohla
mít ani namítaná skutečnost, že o odvolání žalovaný roz-
hodl, aniž by stěžovatelku vyzval k doplnění chybějící nále-
žitosti odvolání, neboť takto namítanou skutečnost nelze
dle názoru zdejšího soudu pokládat za zákonný důvod,
mající za následek neplatnost vydaného prvostupňového
rozhodnutí správce daně.

Ad b) Zajišťovací příkaz je taktéž řádně odůvodněn, 
tj. obsahuje vyjádření „odůvodněných obav“, že úhrada
dosud nestanovené daně bude v době splatnosti a vyma-
hatelnosti nedobytná nebo že v této době bude vybrání
daně spojeno se značnými obtížemi. Na str. 2 zajišťovací-
ho příkazu jsou obsaženy konkrétní skutečnosti, pro které
správce daně dospěl k závěru, že daň, která nebyla stěžo-
vatelce dosud dodatečně vyměřena, bude s ohledem na
její výši a majetkové poměry stěžovatelky v době její splat-
nosti a vymahatelnosti buď nedobytná, nebo její úhrada
bude spojena se značnými obtížemi. Údaje o stávajícím
majetku byly dle odůvodnění zajišťovacího příkazu zjišťo-
vány z údajů o dlouhodobém hmotném majetku uvede-
ném v rozvaze, z evidence katastru nemovitostí, jakož i ze
zjištění učiněných správcem daně při místním šetření
v sídle stěžovatelky, které bylo provedeno za účelem ově-
ření aktuálního stavu majetku společnosti a z úředního
záznamu správce daně z téhož dne.

Ad c) Nedůvodnou pak zdejší soud shledal také stížní
námitku stěžovatelky vztahující se k výši částky dosud
nestanovené daně z přidané hodnoty, u níž byla kontrola
za jednotlivá zdaňovací období od 1. 3. 2004 do
31. 12. 2006 zahájena dne 19. 3. 2007. Z odůvodnění
rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 5. 2007 je v této sou-
vislosti patrné, že výše jistoty byla správcem daně stano-
vena s ohledem na výsledky provedené daňové kontroly
daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období let
2002 až 2004. Na základě kontrolních zjištění učiněných
v rámci provedené daňové kontroly došlo k vyčíslení dosud
nestanovené daně z příjmů právnických osob i daně z při-
dané hodnoty, aniž by se dle názoru soudu v tomto ohledu
jednalo o zjevný exces ze strany správce daně.

Zákon o správě daní a poplatků ve vztahu k výši dosud
nestanovené ohrožené daně v § 71 odst. 4 stanoví, že

správce daně určí výši dosud nestanovené ohrožené
daně prozatímně podle vlastních pomůcek. Není-li
nebezpečí z prodlení, může správce daně vyzvat daňový
subjekt, aby ve třídenní lhůtě sdělil údaje potřebné pro
prozatímní určení daňového základu a daně. Pomůcky ve
své podstatě představují kvalifikovaný odhad relevantních
skutečností na základě správci daně známých informací
o daňovém subjektu a jeho hospodaření. Určení relevant-
ních skutečností podle pomůcek bude zpravidla méně
přesné než jejich zjištění dokazováním, nicméně ani tak se
nesmí míjet s realitou, naopak, musí se realitě co možná
nejvíce přiblížit.

Nejvyšší správní soud rovněž připomíná, že v zajišťovacím
příkazu nejde o stanovení vlastní daňové povinnosti.
Proto stěžovatelkou uplatněný nesouhlas s výsledky daňo-
vé kontroly, resp. jí vznesené námitky vztahující se k tomu,
že určitá plnění nejsou zdanitelným plněním podléhajícím
dani z přidané hodnoty, stěžovatelka bude moci uplatnit
až v rámci samostatného odvolacího řízení proti meritor-
nímu rozhodnutí ve věci, tj. ve věci stanovení konkrétních
daňových povinností platebními výměry na daň z příjmů
právnických osob a daň z přidané hodnoty.

Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že zajišťovací příkaz
stejně jako rozhodnutí o odvolání proti němu jsou řádně
odůvodněny.

S ohledem na výše shledané procesní pochybení, týkající
se neodůvodnění neprovedení stěžovatelkou navrhované-
ho důkazu, však Nejvyšší správní soud byl povinen napa-
dené rozhodnutí krajského soudu zrušit a vrátit jej k další-
mu řízení k napravení uvedeného nedostatku.

3.6 Odůvodnění zajišťovacího příkazu
(podle rozsudku NSS ze dne 8. 9. 2010,
čj. 9 Afs 57/2010-139)

V závěrečném rozsudku dnešního výběru Nejvyšší správní
soud konstatoval, že správce daně své pochybnosti o tom,
zda daň bude zaplacena, musí řádně zdůvodnit, a nikoliv
jen opsat znění zákona. Důvodem z jištění daně by mohla
být např. situace, kdy se daňový subjekt zbavuje majetku,
tedy je obava, že nebude mít peníze v budoucnu, kdy daň
bude splatná. Naopak důvodem pro zajištění daně není
situace, kdy poplatník peníze nemá v době, kdy je zajišťo-
vací příkaz vydáván.

Celní úřad vydal dne 18. 10. 2006 zajišťovací příkaz, jímž
uložil žalobci zajistit ve prospěch celního úřadu částku
dosud nestanovené daně složením jistoty ve výši
66.530.493 Kč. Stěžovatel mimo jiné i na základě odvola-
cích námitek žalobce změnil rozhodnutí celního úřadu
tak, že částku jistoty snížil na 34.846.457 Kč.

Názor Nejvyššího správního soudu
Celní úřad byl povinen ve svém rozhodnutí uvést kon-
krétní důvody, které jej vedou k obavám, proč dle jeho
názoru nebude u žalobce možné vybrat daň v budoucnu
(v době splatnosti a vymahatelnosti dosud nestanovené
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daně), nebo proč její vybrání bude spojeno se značnými
obtížemi. Dle § 71 odst. 1 ZSDP je nutno uvést konkrétní
důvody, pro které správce daně pokládá toto vybrání daně
za ohrožené. Samotná skutečnost, že předpokládaná
daňová povinnost bude několikanásobně převyšovat
zajišťovanou částku, obavy celního úřadu žádným způ-
sobem neodůvodňuje. Takové tvrzení nenaplňuje záko-
nem stanovenou nezbytnou podmínku ohrožení vybrání
daně, neznamená, že daňový subjekt nebude i přes nižší
existující zajištění vzhledem k předpokládané daňové
povinnosti schopen částku daně uhradit.

Strohé konstatování o existenci odůvodněné obavy, že
v době splatnosti a vymahatelnosti bude vybrání daně
spojeno se značnými obtížemi, je pouhou citací shora uve-
deného ustanovení zákona, nikoli sdělením důvodů roz-
hodnutí s odkazem na konkrétní skutkový stav projedná-
vané věci. Řádně odůvodněným tvrzením by bylo např.
konstatování hrozícího konkursu daňového subjektu či
probíhající (příp. s přihlédnutím k hospodářským
výsledkům důvodně předpokládaný) prodej majetku
daňového subjektu, prováděný za účelem získání aktiv
nezbytných pro další podnikatelskou činnost apod.

V souladu s výše zmiňovanou zásadou jednotnosti daňo-
vého řízení by mohl v tomto směru korigovat odůvodnění
prvostupňového celního úřadu i stěžovatel ve svém roz-
hodnutí o odvolání. K tomu však v projednávané věci
nedošlo. V odůvodnění, které stěžovatel připojil k důvodům

rozhodnutí celního úřadu, je navíc obsažen logický roz-
por. Stěžovatel totiž ve svém rozhodnutí konstatoval, že
žalobce potvrdil obavy celního úřadu z ohrožení vybrání
daně, pokud ve svém odvolání uvedl, že prostředky na
daň, resp. na její zajištění, nedisponuje. Dle názoru stěžo-
vatele tak bylo nutno u žalobce zajistit prostředky na
v budoucnu splatnou či stanovenou daň z toho důvodu,
že v současnosti tyto prostředky nemá. Takové úvahy Nej-
vyšší správní soud považuje za logicky i právně nepřípust-
né. V souladu s principy logického usuzování by naopak
dle názoru zdejšího soudu byl takový závěr, podle kterého
by bylo třeba daň zajistit proto, že žalobce v době vydání
rozhodnutí celního úřadu a stěžovatele nezbytnými pro-
středky (či jejich podstatnou částí) disponoval, avšak
v budoucnu je již mít nebude (k tomu srov. příklady odů-
vodnění viz výše). Právě tyto obavy jsou správní orgány
v rozhodnutí o zajištění daně povinny odůvodnit.

Nejvyšší správní soud dále uvádí, že pokud stěžovatel
změnil rozhodnutí celního úřadu natolik zásadním způso-
bem, že snížil částku jistoty celním úřadem stanovenou ve
výši 66.530.493 Kč na částku 34.846.457 Kč, byl taktéž
povinen výslovně odůvodnit, zda tato změna podle jeho
názoru neměla vliv na jeho obavy z ohrožení vybrání
daně. Učinil-li tak stěžovatel až v kasační stížnosti v reakci
na výtku krajského soudu, nemohl tím již nedostatek odů-
vodnění svého rozhodnutí zhojit (bez ohledu na nedosta-
tečnost i tohoto dodatečného odůvodnění).

Zaji‰Èovací pfiíkaz
D

A
≈

O
V

¯
 ¤

Á
D

Inzerce

PRONÁJEM KANCELÁ¤SK¯CH PROSTOR
Nabízím k pronájmu rekonstruované kancelářské prostory
s příslušenstvím cca 103 m2 v Praze 8 – Karlíně, Sokolov-
ské ul., 80 m od stanice metra Florenc. Cena pronájmu
27.500 Kč měsíčně + služby (cca 400 Kč/os. měsíčně,
vodné, stočné atd.) a energie. 

Možnost jednoho parkovacího místa ve dvoře domu.
V domě renomovaná klientela. 

Volné od 1. 2. 2013, dle dohody možno dříve. 
Kontakt: kacabka.svobodova@seznam.cz, tel. 728 976 907 
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Daňová kontrola v dnešním pojetí [§ 85 a násl. zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“)] je postu-
pem, tj. souborem úkonů, kterým správce daně prověřuje
tvrzení daňového subjektu a jiné skutečnosti mající vliv na
stanovení jeho daňové povinnosti. Cíl daňové kontroly je
současně cílem správy daní, tj. zajistit správné zjištění
a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady (§ 1 odst. 2
DŘ). Jak je možné, že tehdejší správci daně tento postup
nevyužívali?

Na první pohled je odpověď jednoduchá – neexistovalo
tvrzení daňové povinnosti daňovým subjektem a daně
byly stanovovány jiným způsobem než dnes.

Zákon o přímých daních osobních z roku 1896 zahrnoval:
� všeobecnou daň výdělkovou (obdoba dnešní daně

z příjmů),
� daň z výdělku podniků, jež jsou povinny vydávati

veřejné účty (obdoba dnešní DPPO pro specifické
subjekty např. akciové společnosti, doly, finanční insti-
tuce, pojišťovny, státní železnice aj.),

� daň z důchodů (obdoba dnešního zdanění kapitálových
příjmů), a

� daň z příjmu (obdoba dnešní daně z příjmů fyzických osob).

1 Výběr všeobecné daně výdělkové

Všeobecnou daň z výdělku platily podniky provozované
právnickými i fyzickými osobami (s výjimkou podniků,
které byly povinny vydávat veřejné účty) a podnikatelé
(„zaměstnání k zisku směřující“ – obdoba dnešních
OSVČ). Každý poplatník byl zařazen
� do jedné ze čtyř tříd daně z výdělku podle své „poplat-

nosti“, tj. podle výše předepsané daně za poslední
zdaňovací období nebo dle očekávané skutečnosti, a

� do tzv. ukládacího okresu obecně dle sídla
podniku/provozovny.

Příslušníci každé třídy daně výdělkové v každém ukláda-
cím okresu vytvořili tzv. berní společnost. Pro každou
berní společnost byla zřízena komise pro daň z výdělku.
Komise pak měla nadpoloviční většinou svých přítomných
členů stanovit každému poplatníkovi „berní sazbu“ (kon-
krétní částku daně výdělkové). Komise stanovila daň dle
svého volného uvážení, přičemž za základ tohoto úsudku
se brala zejména průměrná ziskovost (rozdíl mezi příjmy
a výdaji) obdobných poplatníků téže berní společnosti.
Z dobové judikatury1 vyplývá způsob stanovení daně:
„Základem zdanění je prostřední výnosnost. Při tom se
má přihlížeti ku prostřední výnosnosti živností a zaměst-
nání jiných poplatníků téže společnosti berní. Stejnoměr-
nost zdanění poplatníků téže společnosti berní jest tedy
zásadou stěžejní, což však nikterak nevylučuje, aby bylo
hleděno dosíci stejnoměrnosti zdanění také v poměru
k jiným společnostem berním.“ Komise měla při svém roz-
hodování k dispozici prohlášení poplatníka („prohlášení
v příčině daně výdělkové“), které byl povinen na počátku
zdaňovacího období podat svému příslušnému bernímu
úřadu. Toto prohlášení obsahovalo údaje, jakým způso-
bem a kde je podnikání provozováno, počet zaměstnan-
ců, výši a druhy základního a provozního kapitálu a další
údaje o okolnostech rozhodných pro vyměření daně.
Berní úřad a následně i komise, které bylo prohlášení pře-
dáno se všemi relevantními informacemi, mohly na
poplatníkovi žádat vysvětlení k informacím obsaženým
v jeho prohlášení či doplnění nebo opravu prohlášení.
Výdělková daň se vyměřovala pro každé období samo-
statně dle volného uvážení komise založeného na komisi
známých či jí zjištěných skutečnostech. Komise nebyla
povinna zdůvodnit své rozhodnutí o vyměřené dani.

�

V˘roãí 100 let od zavedení
daÀové kontroly

Dana Trezziová, daňová poradkyně, č. osvědčení 7, BDO Tax s.r.o.

Pfii studiu materiálÛ z daÀové historie jsem narazila na informaci z roku 1930,

která popisuje „revisní fiízení“ jako novodobou instituci a definuje „daÀová

revise jest úfiední pfiezkou‰ení obchodních, resp. hospodáfisk˘ch záznamÛ

a dokladÛ a kontrola provozování podniku nebo zamûstnání poplatníka pro

zji‰tûní v˘‰e daÀového nároku státu podle platn˘ch berních zákonÛ“. JestliÏe

pfied 80 lety byla daÀová kontrola povaÏována za relativní novinku, vyvstala

otázka, kdy a proã vÛbec institut daÀové kontroly vznikl, resp. proã neexistoval

v 19. století a na poãátku 20. století.

1 Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech finančních: Bh. 173/1920, 192/1920, 328/1920.
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2 Výběr daně z příjmu

Zákon z roku 1896 o přímých daních osobních také zahr-
noval daň z příjmu, které byly podrobeny fyzické osoby
(obdoba dnešní daně z příjmů fyzických osob). Daň z pří-
jmu ukládaly komise, a to komise odhadní (vyšetřovaly
příjmové poměry a stanovovaly daň) a komise odvolací
(rozhodovaly o stížnostech na postup odhadních komisí
a o odvoláních proti stanovené dani). Komise byly částeč-
ně jmenovány a částečně voleny poplatníky z řad poplat-
níků a jednalo se o placené funkce. Každý poplatník byl
povinen podat ve stanovené lhůtě příslušnému bernímu
úřadu přiznání k dani z příjmů (písemně nebo ústně do
protokolu). Berní úřad prověřil došlá přiznání, případně
vyzval poplatníka k jeho doplnění či opravě. Berní úřad
pak předal informace komisi, která znovu přiznání a pří-
padně další informace prozkoumala a ověřila a určila kaž-
dému poplatníkovi výši příjmu a na tento příjem připada-
jící „sazbu berní“ (tj. výši daně).

3 Počátky daňové kontroly

V rámci ověřování informací v prohlášení poplatníka ber-
ním úřadem a komisí lze vystopovat zárodek postupu,
který je dnes označován jako daňová kontrola. Původní
zákon z roku 1896 umožňoval poplatníkům nabídnout
dobrovolně důkaz obchodními knihami, tzn. poplatník
mohl dobrovolně nabídnout bernímu úřadu/komisi jako
jeden z podpůrných důkazů pro stanovení výše zdanitel-
ného příjmu své účetní knihy či jiné záznamy. Poplatník
musel specifikovat skutečnosti, jež mají být nahlédnutím
do knih prokázány a bylo na uvážení berního úřadu/komise,
zda tento důkazní prostředek potřebuje či ne.

4 Nucené nahlédnutí do knih

Až novela zákona o daních osobních z roku 1914 zavedla
tzv. nucené nahlédnutí do knih, které znamenalo možnost
nařídit poplatníkovi předložení bernímu úřadu/komisi své
obchodní a hospodářské knihy včetně předložení smluv,
účetních výpisů, faktur a jiných účetních pomůcek, dokla-
dů a jakýchkoli písemností, které by mohly sloužit ke zjiš-
tění jeho příjmu. Od roku 1914 však toto nucené nahlíže-
ní do knih bylo možné použít pouze v odvolacím
a trestním řízení a pouze u daně z příjmu. Teprve novela
zákona (císařské nařízení z 16. 3. 1917 č. 124) uzákonila
v § 272 tzv. nucené nahlédnutí do knih u všech druhů 
tzv. osobních daní v řízení ukládacím, odvolacím, trestním
a kontrolním. Tato ustanovení pak byla převzata také
všemi později vydanými zákony o daních přímých, mimo-
řádných (daň válečná, dávka z majetku a z přírůstku
majetku) a obchodových (daň z obratu a daň přepycho-
vá). Od roku 1917 tedy již v ukládacím řízení (dnešní říze-
ní vyměřovací) bylo možné nařídit poplatníkovi předlo-
žení jeho obchodních a hospodářských knih a dalších

dokladů nutných pro správné stanovení daně a případně
i předložení těchto podkladů na poplatníkovi vynutit. Zají-
mavé je, že pokud z nahlédnutí do knih byla zjištěna
nesprávnost v údajích deklarovaných v přiznání poplatní-
ka, mohla být poplatníkovi uložena náhrada nákladů
vzniklých nahlédnutím do knih.

Od roku 1917 mohl být daňové kontrole („daňové revisi“)
podroben v podstatě každý poplatník, ale používala se
především u zdanění podniků a podnikatelů daní výdělko-
vou. Závěr z daňové kontroly nebyl závazným podkladem
pro vyměření daně, stal se pouze využitelnou pomůckou
pro stanovení daně. To znamená, že daňová kontrola slou-
žila z počátku zejména ve vyměřovacím řízení vedeném
správcem daně, a to v době, kdy poplatník nepodával daňové
tvrzení obsahující jím tvrzenou daňovou povinnost.

5 Daňová kontrola v dobové judikatuře

K daňovým kontrolám existuje mnoho zajímavých dobo-
vých judikátů, které svědčí o tom, že účetní knihy byly
vedeny často amatérsky a daňová kontrola to neměla 
jednoduché:
„Nelze-li konstatovat ze zápisů, ostatně nezávadných,
mnoho-li obnáší výběry pro domácnost obsažené ve
vydáních, jest důkaz knihami nezdařen.“2

„Úřad může právem prohlásiti důkaz knihami o příjmu
z pachtu dvora za nezdařený, když v předložených záz-
namech jest sice uvedena cena zásob na počátku a na
konci každého roku, ale nikoli též množství pohotových
zásob a množství zásob prodaných i ve vlastním hospo-
dářství spotřebovaných.“3

Z procesního hlediska jsou zajímavé judikáty:
„Má-li komise za to, že předložené knihy neobsahují všech
příjmů, má pro tuto pochybnost uvésti konkrétní důvody“.4

„Nejvyšší správní soud může zkoumati hodnocení důkazu
obchodními knihami jen co do bezvadnosti řízení.“5

6 Berní reforma z roku 1927

Pod vedením ministra financí Karla Engliše se v roce 1927
uskutečnila rozsáhlá berní reforma, která obsahovala
i zjednodušení daňového řízení. Daňový proces byl tehdy
upraven pouze v rámci přímých daní (např. zákon 
č. 76/1927 Sb.), ale existovaly další obecně platné před-
pisy, které upravovaly daňový proces včetně daňové kon-
troly. Nicméně je zřejmé, že ani koncem 20. let minulého
století neexistoval institut daňové kontroly ve formalizova-
né podobě, který je používán v současnosti a využití
postupu daňové kontroly v praxi nebylo bez problémů
včetně nedostatku kvalitních kontrolorů mezi berními
úředníky. V dokumentu z roku 19306 se píše: „Vyměřovací

�

V˘roãí 100 let od zavedení daÀové kontroly

2 Budwinskis Sammlung der Erkenntnisse des k.k. Verwaltungsgerichtshofes (Finanzrechtlicher Teil): Budw. 11393/1917.
3 Sbírka rozhodnutí NSS ve věcech finančních: Bh. 163/1920.
4 Sbírka rozhodnutí NSS ve věcech finančních: Bh. 579/1921.
5 Sbírka rozhodnutí NSS ve věcech finančních: Bh. 431/1921.
6 Fuksa, J. a kol. Slovník obchodně-technický, účetní a daňový. Praha, 1930, s. 878.
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úřady nepoužívají zpravidla v plném rozsahu oprávnění,
vytčených pod čís. 1., hlavně pro nedostatek znalců účet-
nictví a revizorů z povolání ve stavu svých úředníků. Naři-
zují sice někdy menším podnikům edici dokladů
a obchodních knih, aby byly vysvětleny určité speciální
otázky, avšak k provedení soustavných revisí žádají vždy
delegování orgánů revisního odboru ministerstva financí.
Při proponovaném zrušení revisního odboru, resp.
ústředního revisního finančního úřadu, jehož trvání jest
čl. III. zákona čís. 76/1927 omezeno na dobu do 31. pro-
since 1936, dojde snad také k přidělení vyměřovacím úřa-
dům revisních úředníků jakožto znalců účetnictví, aby
bylo umožněno odborné provedení revizí podle citova-
ných §§314 a dalších.“

7 Důvody vzniku daňové kontroly 
jako postupu správce daně 
ve vyměřovacím řízení

Ještě na počátku minulého století a i za první republiky se
daně vybíraly velmi nákladným způsobem. V podstatě
byla každému poplatníkovi individuálně každý rok či jed-
nou za dva roky ukládána daňová povinnost. Za těchto
okolností není divu, že dobové prameny uvádí náklad na
výběr daně ve výši 7 až 8 % z jejich výnosů7 (oproti dnes
v ČR uváděným cca 1,3 % z daňových výnosů). Správa
daní byla drahá a neefektivní a postup daňové kontroly
vnesl do již tak komplexní problematiky výběru daní další
nároky na daňovou správu. Proč k zavedení daňové kon-
troly došlo, lze najít v dobových pramenech, ve kterých
autor zhodnotil důvody uzákonění institutu „daňové revi-
se“8 takto:
� světová válka a následující ekonomická krize zname-

nala potřebu vyššího přerozdělování ve společnosti

(„větší podílnictví státu a samosprávných svazků
v důchodech poplatníků proti době předválečné“),
která vyústila ve vyšší a nové daně,

� a důsledkem těchto změn byla „nízká úroveň daňové
morálky“, „neznalost poplatnictva daňových zákonů“
a „nutnost přísnější kontroly“.

Důvody uzákonění daňové kontroly lze najít obecně ve
zvýšení zdanění (za Rakouska-Uherska se platily daně při
využití jednociferných sazeb daně, válečné přirážky k této
základní sazbě ale významně daně zvýšily, a to až 
o 250 %). Rozvrácené veřejné finance po 1. světové válce
měly být vyléčeny zavedením nových daní (daň z obratu
a daň přepychová). Staré rakouskouherské zákony se
mísily s novými předpisy nové československé republiky
a vytvořily neuvěřitelnou spleť a poplatníci pak vyšší
a nové daně z neznalosti nebo úmyslně neplatili či nebo je
platili v nižší výši. Tato situace tedy vyvolala potřebu větší
kontroly, a tak před necelými 100 lety vznikl institut daňové
kontroly.

8 Výročí daňové kontroly

Co dodat k blížícímu se výročí? Od vzniku daňové kontro-
ly se daně mnohonásobně zvýšily (o jednociferných saz-
bách daní si můžeme nechat jenom zdát), veřejné finance
jsou v neutěšeném stavu, masivně se zvýšilo přerozdělo-
vání příjmů státem, vznikly nové daně, daňová morálka se
neupevnila a legislativní smršť v daňových zákonech
v posledních letech nabrala akorát na intenzitě, a tím
došlo i k nižší obecné znalosti daňových předpisů. A tak tu
máme v podstatě stejnou situaci jako před 100 lety.
A recept na řešení této situace je stále stejný: přísnější 
kontrola!

V˘roãí 100 let od zavedení daÀové kontroly

7 Novotný, J., Ekonomizace finanční správy. Věstník ministerstva financí, 1926.
8 Fuksa, J. a kol. Slovník obchodně-technický, účetní a daňový. Praha, 1930, s. 876.
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1 Připomenutí skutkových okolností 
případu

Přestože se jednalo o dlouho očekávané rozhodnutí
Ústavního soudu, je na místě připomenout podstatu
sporu, protože ne všichni mají stále spor v paměti. Spo-
lečnost Ježek Software, která se zabývá tvorbou softwaro-
vých programů, upozornila těsně před koncem roku 2006
státní správu, na nedostatek v zákoně o pojistném na soci-
ální zabezpečení. Došlo k tomu, že zákonodárci při pro-
jednávání novelizací pojistných a daňových zákonů kon-
cem roku 2006 provedli takové zásahy do zákona 
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, že
ze zákona vypadla samostatná definice vyměřovacího
základu pro organizace a malé organizace. Společnost
Ježek Software upozorňovala, že nebude možné odvádět
pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele.
Následně se postup zákonodárců pokusila napravit vláda ČR
tím, že vydala Nařízení vlády č. 39/2007 Sb. (publikované
ve Sbírce dne 1. 3. 2007), které definici vyměřovacího
základu určovalo zpětně i pro období od 1. 1. 2007.
Samotný zákon o pojistném na sociální zabezpečení byl
pak změněn zákonem č. 153/2007 Sb. s účinností od 
1. 7. 2007 a vyměřovací základ pro organizace a malé
organizace byl znovu doplněn. Podle výkladu společnosti
Ježek Software, nebylo možné v období od 1. 1. 2007 do
30. 6. 2007 na základě zákona určit vyměřovací základ pro
pojistné na sociální zabezpečení pro organizace a malé

organizace. Společnost Ježek Software z opatrnosti pojist-
né uhradila, nicméně jej nedeklarovala ve vlastních při-
znáních. Nepřiznané pojistné ji bylo správou sociálního
zabezpečení doměřeno a podané odvolání do vyměření
bylo zamítnuto. Proti pravomocnému doměření byla
podána správní žaloba.

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec
o správní žalobě rozhodl tak, že ji dne 19. 3. 2009 vyhověl
a rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, která
pojistné doměřila, zrušil. Pořádná panika pro státní roz-
počet nastala poté, co se předmětný rozsudek Krajského
soudu dostal před koncem roku 2009 mezi odbornou
veřejnost (především do rukou auditorů, daňových
poradců a advokátů). Přestože mnozí varovali, že rozhod-
nutí Krajského soudu je v tomto směru ojedinělé a není
jisté, že správné, roztrhl se pytel s obdobnými nároky. Na
správu sociálního zabezpečení se před koncem roku 2009
a počátkem roku 2010 sesypaly žádosti o vrácení pojist-
ného na sociální zabezpečení za organizace a malé orga-
nizace za období od 1. 1. do 30. 6. 2007. Podle informace
získané autorem této statě na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, bylo k 30. 12. 2009
podáno přes 4 600 žádostí, které se týkaly požadavku na
vrácení pojistného ve výši 12,6 mld. Kč. K 5. 3. 2010 se
jednalo již o více než 7 000 žádostí s požadavkem v celko-
vé výši cca 17,3 mld. Kč. Pak již Česká správa sociálního
zabezpečení přestala počet žádostí dále sledovat.1 Pro

�

Ústavní soud ukonãil spor
k placení pojistného na
sociální zabezpeãení v období
od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 
– konec kauzy JeÏek Software

JUDr. Ing. Václav Pátek, advokát, č. osvědčení 13139, www.ak-patek.cz

Tûsnû pfied koncem pololetí 2012, tj. v dobû kdy vrcholí pracovní úsilí úãet-

ních a daÀov˘ch firem pfii zpracování daÀov˘ch pfiiznání, rozhodl Ústavní

soud v dlouho oãekávané vûci kauzy JeÏek software. (Z usnesení I. ÚS 1904/10

ze dne 19. 6. 2012, http://nalus.usoud.cz/)

1 Informace z České správy sociálního zabezpečení získána 7. 4. 2011.
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kauzu bylo důležité, že Česká správa sociálního zabezpe-
čení proti rozhodnutí Krajského soudu podala kasační
stížnost. O kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud
již 25. 2. 2010, tedy necelý rok po rozhodnutí Krajského
soudu.2 Nejvyšší správní soud dal za pravdu České správě
sociálního zabezpečení a vyložil, že i přes změnu zákona,
povinnost platit pojistné pro organizace a malé organiza-
ce platila i v kritickém období 1. poloviny roku 2007. Nej-
vyšší správní soud proto rozhodnutí Krajského soudu zru-
šil a vrátil mu to k novému řízení. Protože nové rozhodnutí
Krajského soudu v Ústí nad Labem muselo následovat
výklad Nejvyššího správního soudu, čekalo se, že případ
skončí u Ústavního soudu. K tomu také nakonec došlo.
V nyní komentovaném usnesení Ústavního soudu byla
ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněná odmítnuta.

2 K usnesení Ústavního soudu

Přestože Ústavní soud stížnost odmítl jako zjevně ne-
opodstatněnou, jeho usnesení je poměrně rozsáhlé.
Navzdory neobvyklé délce rozhodnutí Ústavního soudu,
vlastní odůvodnění je obsahem pouze jednoho odstavce
na poslední deváté straně. Ve zbylé části usnesení se
Ústavní soud vypořádává s procesními záležitostmi a reka-
pitulací sporu. Je otázkou, do jaké míry si Ústavní soud byl
vědom důležitosti svého rozhodování a případného dopa-
du na státní rozpočet. Lze se domnívat, že informace
o důležitosti rozhodnutí (počet požadavků na vrácení
pojistného včetně celkové výše nároku) byly Ústavnímu
soudu orgány České správy sociálního zabezpečení tlu-
močeny. Autorovi této statě není známo přesné znění
ústavní stížnosti. Všechny své závěry tedy vyvozuje z veřejně
dostupných zdrojů, tj. usnesení Ústavního soudu a před-
chozího rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ústavní
soud své odmítavé usnesení postavil na dvou zásadních
důvodech.

První důvod pro odmítavé usnesení Ústavního soudu lze
spatřovat v samotném procesním postupu stěžovatele.
Podle stěžovatele došlo k porušení jeho základního práva
na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod. Jak již bylo výše zmíněno, nejdříve byl dne
19. 3. 2009 vydán rozsudek Krajského soudu, který zrušil
rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Násled-
ně Nejvyšší správní soud dne 25. 2. 2010 zrušil rozhodnu-
tí Krajského soudu, a tím znovu obživlo rozhodnutí České
správy sociálního zabezpečení. Poté Krajský soud vydal
dne 21. 4. 2010 nové rozhodnutí, ve kterém po následo-
vání závěrů Nejvyššího správního soudu zamítl správní
žalobu. Ústavní stížnost byla podána dne 1. 7. 2010 a bylo jí
napadáno, jak rozhodnutí Krajského soudu ze dne 21. 4. 2010,
tak i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 
25. 2. 2010. Zde je důležité poukázat na to, že toto roz-
hodnutí Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli
doručeno dne 16. 3. 2010. Ústavní soud v tomto směru
zdůraznil, že ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ze dne 25. 2. 2010 musel odmítnout jako
zjevně nepřípustnou, protože nesměřovala do konečného

rozhodnutí, a navíc byla podána opožděně. Samotnou
ústavní stížnost proti druhému rozhodnutí Krajského
soudu ze dne 21. 4. 2010 uznal Ústavní soud jako pří-
pustnou. Z hlediska procesních postupů je nutné doplnit,
že druhou kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského
soudu ze dne 21. 4. 2010 Nejvyšší správní soud usnesením
jako zjevně pro nepřípustnost odmítl. Toto usnesení Nej-
vyššího správního soudu ústavní stížností napadeno neby-
lo. V části ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského
soudu uvedl Ústavní soud, že námitky ve své podstatě
směřují do odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu ze dne 25. 2. 2010, protože Krajský soud byl tímto
rozhodnutím vázaný. Stěžovatelem mimo jiné namítal, že
Česká správa sociálního zabezpečení ve své kasační stíž-
nosti proti prvnímu rozhodnutí Krajského soudu ze
dne 19. 3. 2009 doplňovala kasační důvody, což má být
nepřípustné. Ústavní soud potvrdil názor Nejvyššího
správního soudu, že doplňovat kasační důvody nad námit-
ky uvedené před Krajským soudem je zakázáno pouze
žalobci. Naproti tomu, žalovaný správní orgán může argu-
mentovat jakýmikoliv důvody, a to bez ohledu na to, zda
příslušnou argumentaci uplatnil ve vyjádření ke správní
žalobě a zda takovéto vyjádření vůbec podal.

Druhý svůj důvod Ústavní soud postavil na materiální
stránce výkladu zákona o pojistném na sociální zabezpe-
čení po jeho novelizaci v roce 2006, kdy ze zákona vypad-
la definice vyměřovacího základu pro organizace a malé
organizace. V této části se Ústavní soud přiklonil k výkla-
du použitému Nejvyšším správním soudem v jeho rozho-
dování o kasační stížnosti, kterým došlo ke zrušení roz-
sudku Krajského soudu.3 Jak již bylo zmíněno,
argumentace je velice strohá. Podstatou této argumenta-
ce bylo, že přestože zákon o pojistném na sociální zabez-
pečení samostatnou definici vyměřovacího základu pro
organizace a malé organizace ve sledovaném období
neobsahoval, mělo být možné vyměřovací základ určit
pomocí běžných výkladových metod. Ústavní soud uvedl,
že nemůže akceptovat stěžovatelčinu (společnost Ježek
Software) úvahu o takové míře neurčitosti ustanovení
právního předpisu, jež by jednak představovala překroče-
ní rámce výkladu právního předpisu (a znamenala by již
dotváření práva), jednak by (prý) ohrožovala požadavek
právní jistoty. Ústavní soud v této souvislosti zdůrazňuje,
že pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti je běžnou (a obvyklou) součástí
pojistného plnění ze strany zaměstnavatelů; tato povin-
nost v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení ve
znění účinném pro období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007
nebyla vyloučena (či zrušena), ale zůstala zachována
a logicky nebylo možné očekávat, že by zaměstnavatelé
náhle neměli povinnost hradit pojistné a příspěvek.

Tím byla odmítnuta stěžovatelova námitka, že se měl užít
výklad in dubio mitius (v pochybnostech ve prospěch). Ústav-
ní soud zdůraznil, že pojistné je odlišné od daní, kde ná-
mitka in dubio mitius má své opodstatnění. Zatímco daně
jsou platbou, za kterou její držitel nezískává ekvivalentní

�

Ústavní soud ukonãil spor k placení pojistného na sociální zabezpeãení v období...

2 Rozhodnutí NSS, sp. zn. 4 Ads 120/2009, www.nssoud.cz.
3 Rozhodnutí NSS ze dne 25. 2. 2010, čj. 4 Ads 120/2009-88, www.nssoud.cz.
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protiplnění, pojistné je platbou, za kterou se fyzická osoba
sama nebo někdo jiný za ni povinně zajišťuje pro případ
určité budoucí sociální události. Ústavní soud k tomu
dodal, že v případě pojistného je komplikované na rozdíl
od daní jasně říci, pro koho je vlastně příznivější řešení
(dubio mitus). Ústavní soud v tomto směru uvedl, že odů-
vodnění argumentace Nejvyššího správního soudu obsto-
jí, a nepřísluší mu proto do ní zasahovat, když v ní žádný
protiústavní exces nelze spatřovat.

Proto Ústavní soudu dospěl k závěru, že porušení ústav-
ního práva na spravedlivý proces rozhodnutí Krajského
soudu zjevně nedošlo.

3 Doplňující komentář

Usnesení Ústavního soudu bylo dlouho očekáváno. Ústav-
ní stížnost byla přidělena soudci zpravodaji Vojenu Gütt-
lerovi a bylo o ní rozhodnuto těsně před koncem druhého
roku od jejího podání. Již po podání kasační stížnosti Čes-
kou správou sociálního zabezpečení se objevovaly hlasy,
že kauza je příliš důležitá pro státní rozpočet a že není
možné, aby státní správa byla v tomto případu poražena.
Není sporu v tom, že zákonodárný sbor opět odvedl
nekvalitní práci. Přespříliš vzájemně pozměňovacích návr-
hů jako již mnohokrát učiní z původní verze nepřehledný
dokument. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které
se stalo nosným podkladem pro argumentaci soudu
Ústavního, bylo z hlediska hmotně právní argumentace
nedostatečné. Problematika určení základu pro výpočet
pojistného po změně zákona měla dvě časové roviny.
První bylo období do konce února, tj. před vydáním vlád-
ního nařízení, a druhé do konce června, takže další změny
zákona. Zatímco druhé období mělo oporu v podzákon-
ném předpisu, první období mohlo obstát jen na silné
metodicky správné právní argumentaci. Nejvyšší správní
soud tím, že pravděpodobně hledal argumentaci pro
zamítnutí kasační stížnosti, se různými obdobími vůbec
nezabýval. Pro záchranu státního rozpočtu se na Nejvyš-
ším správním soudu hledala jiná cesta, kterou bylo zjed-
nodušení na to, že by bylo nelogické, pokud by zaměstna-
vatelé neměli hradit pojistné a příspěvek. V tomto směru
lze poukázat na jiné rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu, ve kterém se vyjádřil, že zákonodárce ví, co činí
a „je věcí, aby byl při legislativních změnách uvážlivý,
a aby do platného práva zasahoval způsobem, který
bude zmenšovat, a nikoli posilovat obtíže spojené s výkla-
dem a užitím zákona. Nelze chtít po adresátech právních
norem, aby – jakkoli by takový požadavek byl v konkrét-
ním případě z morálního hlediska i oprávněný – dobro-
volně státu poskytovali něco, k čemu nejsou povinni.“4

Ústavní soud pak právní argumentaci stěžovatele odmítl
na základě údajně přesvědčivé argumentace Nejvyššího

správního soudu, což je však problematické. Argumenta-
ce stěžovatele pak byla označena za silně formalistický pří-
stup a spíše matematický pohled k výkladu zákona. Zvítězil
pragmatický výklad založený na zájmu státu na výběru
pojistného. Jak první rozhodnutí Krajského soudu, tak
i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byly okamžitě
předmětem nejrůznějších právních rozborů. Na obou roz-
hodnutích byla shledána zajímavá právní argumentace,
a jak již bylo řečeno, bylo zřejmé, že kauza pravděpodob-
ně skončí u Ústavního soudu. Otázkou tedy bylo, jak
dlouho bude spor trvat. To, že se v mezidobí roztrhl pytel
s žádostmi o přeplatky na pojistném a že celková výše
těchto požadavků již březnu 2010 dosáhla výše cca 
17,3 mld. Kč, udělalo z kauzy hrozbu pro státní rozpočet.
Nyní si tedy státní rozpočet může oddychnout.

Bez ohledu na konečný výsledek, který bylo možné právě
s ohledem na případné dopady očekávat, jde o ukázku
nekvalitní práce zákonodárných sborů. Již po několikáté
se ukazuje, jak časté změny zákonů dělají při svém výkladu
potíže.

Předmětné usnesení je pak poučné nejen v tom, že v sobě
přináší vysvětlení odlišností daní od pojistného. Za samo-
statnou pozornost stojí rozbor procesních postupů. Je
třeba si uvědomit, kdy a proti jakému rozhodnutí podávat
ústavní stížnosti. Ústavní soud stížnost proti rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2010 zamítl pro
opožděnost, nicméně dodal, že i pokud by byla podána
včas, výsledek by byl stejný. Přestože nebyla podána
ústavní stížnost proti druhému rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu, nelze zde získat jistotu, že pokud by
takováto stížnost byla podána, výsledek by mohl být jiný.5

Zatímco v tomto případě by konečné rozhodnutí s ohle-
dem na potencionální hrozbu pro státní rozpočet bylo
pravděpodobně stejné, pro jiné případy podání ústavní
stížnosti proti správnému rozhodnutí by mohlo být pod-
statné. Proto je nutné pečlivě zvažovat, kdy ústavní stíž-
nost podat a proti kterému rozhodnutí.

To, že komentované usnesení Ústavního soudu je vodít-
kem pro obdobné stížnosti jiných společností, dokládá
usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2012, sp. zn. 
II. ÚS 2695/11. Druhý senát se zpravodajem Stanislavem
Balíkem v obdobném případě, který měl svůj základ
v žádosti o vrácení přeplatku na pojistném za období
leden až červen 2007, následoval předchozí rozhodnutí
prvního senátu a ústavní stížnost jako zjevně neopodstat-
něnou odmítl. Tentokrát na to Ústavnímu soudu stačily již
pouhé čtyři strany. Lze ještě připomenout, že sám Nejvyš-
ší správní soud zamítl do konce ledna 2012 celkem deset
kasačních stížností v obdobné věci.

Ústavní soud ukonãil spor k placení pojistného na sociální zabezpeãení v období...

4 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2006, sp. zn. 2 Afs 178/2005. Na závěr nic nemění, že se jednalo o rozhodnutí ve věci daňové.
5 Druhé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve vztahu ke společnosti Ježek Software je ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 4 Ads 94/2010, www.nssoud.cz.
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1 Sociální a zdravotní pojištění OSVČ

1.1 Sociální pojištění OSVČ

Vyměřovacím základem OSVČ pro povinné pojistné na
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměst-
nanosti je to podle znění § 5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb.
částka, kterou si osoba určí, ne však méně než 50 % daňo-
vého základu. Daňovým základem se pro účely povinné-
ho pojistného rozumí základ daně, resp. dílčí základ
daně z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
stanovený podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (dále též „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. O daňovou ztrátu
podle § 34 odst. 1 ZDP se daňový základ pro účely
povinného pojistného nesnižuje.

Sazba povinného pojistného na důchodové pojištění
včetně státní politiky zaměstnanosti činí u OSVČ 29,2 %
z vyměřovacího základu, z toho činí 28 % na důchodové
pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

1.2 Nemocenské pojištění OSVČ

Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná.
Výše sazby činí 2,3 % z vyměřovacího základu. Vyměřova-
cím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojiště-
ní je podle § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb. ve znění
zákona č. 364/2011 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 zaměstnan-
ců na nemocenském pojištění (v r. 2012 nemůže být nižší
než 5.000 Kč) a vyšší než měsíční vyměřovací základ 

stanovený podle § 14 tohoto zákona. Pojistné na nemo-
censké pojištění OSVČ tedy počínaje měsícem leden 2012
činí nejméně 115 Kč za kalendářní měsíc.

1.3 Zdravotní pojištění OSVČ

Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na všeobec-
né zdravotní pojištění je podle znění § 3a odst. 1 zákona
č. 592/1992 Sb. 50 % příjmu z podnikání a z jiné samo-
statné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynalože-
ných 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. Vyměřovací základ pro účely zdravotního
pojištění je stanoven odlišně od vyměřovacího základu
pro účely sociálního pojištění. To se promítne zejména při
nezbytné úpravě základu daně poplatníka dle § 5 a 23 ZDP
(např. při úpravě základu daně při změně způsobu uplat-
nění výdajů, při ukončení činnosti apod., kdy je nutno pro-
vést úpravu základu daně dle § 23 odst. 8 ZDP) – v těch-
to případech je výše vyměřovacího základu OSVČ pro
účely sociálního pojištění a zdravotního pojištění odlišná.

Sazba pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

1.4 Maximální vyměřovací základ OSVČ

Pro rok 2012 došlo ke změně výše maximálního vyměřo-
vacího základu oproti r. 2011, a to jednak v oblasti jeho
výše (vyhlášení průměrné mzdy za rok 2010), a jednak
z rozdílného uplatnění u pojistného na sociální zabezpe-
čení a na všeobecné zdravotní pojištění. Zatímco v r. 2011
činil maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální
zabezpečení 72násobek průměrné mzdy dle znění § 15b
zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

�

DaÀové souvislosti sociálního
a zdravotního poji‰tûní OSVâ
a zamûstnance

Ing. Ivan Macháček, daňový poradce, č. osvědčení 787

V pfiíspûvku jsou shrnuty zásady stanovení pojistného na sociální a zdravot-

ní poji‰tûní osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch a zamûstnancÛ v r. 2012.

TûÏi‰tû textu je zamûfieno na daÀové fie‰ení pojistného u OSVâ bez zamûst-

nancÛ a OSVâ se zamûstnanci s rozli‰ením pfiípadÛ, kdy OSVâ vede daÀovou

evidenci, vede úãetnictví, popfi. uplatÀuje pau‰ální v˘daje.
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a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, od r. 2012
činí maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociál-
ní zabezpečení 48násobek průměrné mzdy dle znění 
§ 15a odst. 1 (platí pro zaměstnance) a § 15a odst. 5
(platí pro OSVČ). U zdravotního pojištění zůstává výše
vyměřovacího základu i pro rok 2012 ve výši 72násobku
průměrné mzdy dle § 3 odst. 15 (platí pro zaměstnance)
a § 3a odst. 2 (platí pro OSVČ) zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje maximální
vyměřovací základ zaměstnance, je kalendářní rok. Za
průměrnou mzdu se považuje částka, která se vypočte
jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely
důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky
předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná
mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu
tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

Vyhláška MPSV č. 286/2011 stanoví všeobecný vyměřo-
vací základ za rok 2010 ve výši 24.526 Kč a přepočítací
koeficient pro jeho úpravu 1,0249. Na základě těchto
údajů činí průměrná mzda pro účely stanovení maximál-
ního vyměřovacího základu po zaokrouhlení 25.137 Kč.
Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální
zabezpečení v r. 2012 tak činí 25.137 Kč x 48 = 
= 1.206.576 Kč a maximální vyměřovací základ pro
pojistné na zdravotní pojištění v r. 2012 činí 25.137 Kč x 
x 72 = 1.809.864 Kč.

U OSVČ se použije tato výše maximálního vyměřovacího
základu bez ohledu na to, jak dlouho byla samostatná výdě-
lečná činnost vykonávána v kalendářním roce, a bez ohledu
na to, zda se jedná o hlavní či vedlejší výdělečnou činnost.

Příklad č. 1

Osoba samostatně výdělečně činná vykonává od čer-
vence 2012 hlavní výdělečnou činnost (podnikání)
a v Přehledu za r. 2012 uvede základ daně pro účely
sociálního pojištění a rozdíl příjmů a výdajů pro účely
zdravotního pojištění ve výši 5.800.000 Kč.

Vyměřovací základ OSVČ pro stanovení výpočtu
pojistného na sociální pojištění a pojistného na zdra-
votní pojištění činí:
50 % z částky 5.800.000 Kč = 2.900.000 Kč.
Tato částka převyšuje maximální vyměřovací základ,
proto bude vyměřovacím základem OSVČ pro stano-
vení výše pojistného na sociální pojištění 1.206.576 Kč
a na všeobecné zdravotní pojištění za rok 2012 částka
1.809.864 Kč.

1.5 Maximální vyměřovací základ a postup
OSVČ, která je současně zaměstnancem

Z ustanovení § 15a odst. 6 zákona č. 589/1992 Sb. a z usta-
novení § 3a odst. 5 zákona č. 592/1992 Sb. vyplývá, že

pokud je osoba samostatně výdělečně činná v kalendář-
ním roce též zaměstnancem a součet vyměřovacího zákla-
du nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance
a vyměřovacího základu OSVČ přesáhne maximální vymě-
řovací základ, sníží se o tuto přesahující částku nejdříve
vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší
než tento vyměřovací základ OSVČ, sníží se o zbytek pře-
sahující částky vyměřovací základ nebo úhrn vyměřova-
cích základů zaměstnance.

Příklad č. 2

Fyzická osoba je zaměstnána a současně vykonává
v průběhu kalendářního roku 2012 podnikatelskou
činnost jako OSVČ. Z podnikání dosáhne za rok 2012
daňový základ (rozdíl příjmů a výdajů) 1.800.000 Kč
a ze zaměstnání dosáhne celkových zdanitelných příj-
mů 750.000 Kč ( jedná se o vyměřovací základ
zaměstnance).

Zaměstnanec hradí prostřednictvím svého zaměstna-
vatele měsíčně pojistné na důchodové a zdravotní
pojištění v plné výši ze svých zdanitelných příjmů.
V rámci podnikání činí vyměřovací základ fyzické
osoby:
50 % x 1.800.000 Kč = 900.000 Kč.
Celkový vyměřovací základ ze zaměstnání a z podni-
kání dosáhne za rok 2012 u fyzické osoby částky:
750.000 Kč + 900.000 Kč = 1.650.000 Kč.
Tento vyměřovací základ převyšuje maximální vyměřo-
vací základ pro účely sociálního pojištění, ale nepřevy-
šuje maximální vyměřovací základ pro účely zdravot-
ního pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná proto v Přehledu
pro OSSZ vypočte pojistné za rok 2012 z titulu výkonu
samostatné výdělečné činnosti z vyměřovacího základu:
900.000 Kč – (1.650.000 Kč – 1.206.576 Kč) = 456.576 Kč.
V Přehledu pro zdravotní pojišťovnu bude OSVČ
vycházet z vyměřovacího základu 900.000 Kč.
Na odvedené pojistné v rámci zaměstnání tento
postup nemá vliv.

2 Sociální a zdravotní pojištění 
zaměstnanců

2.1 Sociální pojištění zaměstnanců

Zaměstnanec hradí pouze pojistné na důchodové pojiš-
tění, zatímco celková sazba povinného pojistného hraze-
ného zaměstnavatelem se skládá jak z nemocenského
pojištění, důchodového pojištění, tak příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti.
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Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na
důchodové pojištění je podle znění § 5 odst. 1 zákona 
č. 589/1992 Sb. úhrn příjmů, které jsou nebo byly, pokud
by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně z příjmů fyzic-
kých osob podle ZDP a nejsou od této daně osvobozeny,
a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměst-
náním, které zakládá účast na nemocenském pojištění.

Vyměřovacím základem zaměstnavatele na sociální
pojištění je podle znění § 5a téhož zákona částka odpoví-
dající úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců uve-
dených v § 3 odst. 3 zákona.

Sociální pojištění zaměstnavatelů s průměrným měsíč-
ním počtem zaměstnanců nižším než 26 zaměstnanců

Zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměst-
nancům nižším než 26 zaměstnanců si může stanovit
sazbu pojistného na sociální pojištění ve výši 26 %
(pojistné na nemocenské pojištění 3,3 %, na důchodové
pojištění 21,5 % a na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)
v souladu se zněním § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 
č. 589/1992 Sb. Tato sazba pojistného platí pro zaměst-
navatele vždy pro jednotlivý kalendářní rok, a to na zákla-
dě jeho písemného oznámení příslušné Okresní správě
sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel může oznámit
placení pojistného v kalendářním roce ve výši sazby 26 %
příslušné OSSZ nejpozději do 20. ledna kalendářního
roku, pro který si tuto sazbu stanoví.

Podle znění § 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb. si tento
zaměstnavatel odečte z částky pojistného polovinu částky,
kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčto-
val zaměstnancům na náhradě mzdy, platu nebo odměny
nebo na snížené odměně za dobu dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény.

2.2 Zdravotní pojištění zaměstnanců

Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na
všeobecné zdravotní pojištění je podle znění § 3 odst. 1
zákona č. 592/1992 Sb. úhrn příjmů ze závislé činnosti
a funkčních požitků, které jsou předmětem daně z příjmů
fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny a které
mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Podle znění § 5 odst. 1 téhož zákona zaměstnavatel odvá-
dí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměst-
nance. Současně odvádí i část pojistného, které je povinen
hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to
i bez souhlasu zaměstnance.

Tabulka č. 2 Sazby pojistného na zdravotní pojištění 
v r. 2012

Výše sazby

Zaměstnavatel 9 %

Zaměstnanec 4,5 %

2.3 Pojistné u dohod o provedení práce

Počínaje rokem 2012 jsou podle znění § 7a zákona 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
zákona č. 365/2011 Sb., zaměstnanci činní na základě
dohody o provedení práce účastni nemocenského pojiš-
tění za podmínky, že jim byl zúčtován započitatelný pří-
jem v částce vyšší než 10.000 Kč. Zaměstnanci činní na
základě dohody o provedení práce jsou účastni nemocen-
ského pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu
trvání dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný
příjem v uvedené výši. Pokud zaměstnanec uzavře u téhož
zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn
započitatelných příjmů ze všech dohod dosáhne v kalen-
dářním měsíci částku vyšší než 10.000 Kč, bude rovněž
nemocensky pojištěn.

Z doplněného ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) bodu 2
zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti provedené zákonem 
č. 365/2011 Sb. vyplývá, že poplatníky pojistného jsou
rovněž zaměstnanci činní na základě dohody o provedení
práce. Přitom platí podle § 3 odst. 3 tohoto zákona, že
poplatníky pojistného na důchodové pojištění jsou
zaměstnanci, kteří jsou účastni důchodového pojištění
a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění.

Z doplněného znění § 5 písm. a) bodu 3 zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, prove-
dené zákonem č. 365/2011 Sb., vyplývá, že pojištěnec je
plátcem pojistného na zdravotní pojištění, pokud je
zaměstnancem, kterým se pro účely zdravotního pojištění
považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly ply-
nout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků
podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou osoby činné
na základě dohody o provedení práce, která v kalendář-
ním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je pod-
mínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojiš-
tění (částka vyšší než 10.000 Kč) podle zákona
upravujícího nemocenské pojištění.

Osoby činné na základě dohody o provedení práce jsou
od 1. 1. 2012 považovány pro účely zdravotního pojištění
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Druh pojistného Hradí zaměstnavatel Hradí zaměstnanec

Nemocenské pojištění 2,3 % 0 %

Důchodové pojištění 21,5 % 6,5 %

Státní politika zaměstnanosti 1,2 % 0 %

Celkem 25,0 % 6,5 %
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za zaměstnance, pokud jejich příjem v kalendářním měsíci
dosáhne aspoň částky 10.001 Kč. Každá tato dohoda se
pro účely zdravotního pojištění posuzuje samostatně.
Pokud má osoba uzavřeno v kalendářním měsíci více dohod
o provedení práce u jednoho zaměstnavatele a z žádné
z těchto dohod nedosáhne příjmu alespoň 10.001 Kč
v měsíci, není tato osoba považována pro účely zdravotního
pojištění za zaměstnance.

2.4 Maximální vyměřovací základ
zaměstnanců

Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro pojistné
na sociální zabezpečení v r. 2012 činí 1.206.576 Kč
a maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní
pojištění v r. 2012 činí 1.809.864 Kč.

� Postup u zaměstnance, který je zaměstnán jen u jed-
noho zaměstnavatele
Z ustanovení § 15a odst. 2 písm. a) zákona 
č. 589/1992 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 16 zákona 
č. 592/1992 Sb. vyplývá, že přesáhne-li v kalendářním
roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maxi-
mální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto
kalendářním roce zaměstnán jen u jednoho zaměstna-
vatele, neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel
v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která pře-
sahuje maximální vyměřovací základ. Tento postup
platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce
u téhož zaměstnavatele.

� Postup u zaměstnance, který je zaměstnán u více
zaměstnavatelů
Z ustanovení § 15a odst. 2 písm. b) zákona 
č. 589/1992 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 17 zákona 
č. 592/1992 Sb. vyplývá, že přesáhne-li v kalendářním
roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance maxi-
mální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto
roce zaměstnán u více zaměstnavatelů, považuje se
pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vymě-
řovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahu-
je tento maximální vyměřovací základ, za přeplatek
zaměstnance na pojistném. Zaměstnavatel je povinen
písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn
vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo
sraženo pojistné. V tomto případě může zaměstnanec
požádat OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu
o vrácení pojistného odvedeného z vyměřovacího
základu převyšujícího maximální vyměřovací základ.
K žádosti musí zaměstnanec doložit potvrzení všech
zaměstnavatelů o úhrnu vyměřovacích základů, ze kte-
rých bylo sraženo pojistné.

V případě přeplatku na pojistném zaměstnance, který je
zaměstnán v tomtéž roce u více zaměstnavatelů, se vrací
jen přeplatek pojistného odvedeného za zaměstnance
z vyměřovacího základu převyšujícího maximální vyměřo-
vací základ. Tento postup se však nevztahuje na zaplacené
povinné pojistné zaměstnavatelem.

3 Pojištění a daň z příjmů

V zákonu o daních z příjmů jsou obsažena tři ustanovení,
vztahující se k daňovému řešení pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění:
� Ustanovení § 25 odst. 1 písm. g) ZDP

Daňově neuznatelným výdajem (nákladem) je pojist-
né na sociální zabezpečení a příspěvek na státní poli-
tiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní
pojištění hrazené
– veřejnou obchodní společností za společníky této

společnosti,
– komanditní společností za komplementáře,
– poplatníkem majícím příjmy z podnikání a jiné

samostatné výdělečné činnosti,
– poplatníkem majícím příjmy z pronájmu,
– a pojistné hrazené OSVČ, které nejsou nemocen-

sky pojištěny a pojistí se na denní dávku při dočasné
pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny.

� Ustanovení § 24 odst. 2 písm. f) ZDP
Pokud zaměstnavatel (i fyzická osoba) zaměstnává
zaměstnance, je daňově uznatelným výdajem (nákla-
dem) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem podle
zákona č. 589/1992 Sb. a zákona č. 592/1992 Sb.
Jedná se o pojistné hrazené zaměstnavatelem z důvo-
du zaměstnávání pracovníků (obvykle 25 % + 9 % = 34 %
z vyměřovacího základu). Daňovým výdajem dle 
§ 24 odst. 2 písm. f) ZDP je podle znění bodu 10
pokynu GFŘ č. D-6 k § 24 odst. 2 ZDP i toto pojistné,
které souvisí s nedaňovými výdaji uvedenými v § 25
ZDP s výjimkou výdajů v § 25 odst. 1 písm. g) ZDP.
U poplatníků, kteří vedou účetnictví, je toto pojistné
daňovým nákladem, jen pokud bylo zaplaceno nej-
později do konce měsíce následujícího po uplynutí
zdaňovacího období nebo jeho části. Pokud je daňový
subjekt povinen podat daňové přiznání v průběhu
zdaňovacího období, je toto pojistné daňovým nákla-
dem tehdy, bude-li zaplaceno do termínu pro podání
daňového přiznání. Toto pojistné zaplacené po uvede-
ném termínu, je daňovým nákladem toho zdaňovacího
období, ve kterém bylo zaplaceno, pokud však již neo-
vlivnilo základ daně v předchozích zdaňovacích obdo-
bích. Obdobně to platí pro právního nástupce poplat-
níka zaniklého bez provedení likvidace, pokud toto
pojistné zaplatí za poplatníka zaniklého bez provedení
likvidace.

� Ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 5 ZDP
Výsledek hospodaření u poplatníka, který vede účet-
nictví, je nutno zvýšit o částky pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
které je podle zákonných předpisů povinen platit
zaměstnanec a byly jeho zaměstnavatelem, který vede
účetnictví, sraženy, avšak neodvedeny do konce měsíce
následujícího po uplynutí zdaňovacího období nebo
jeho části. Pokud je daňový subjekt povinen podat
daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období, jsou
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částky pojistného částkami, o které se zvýší výsledek
hospodaření, nebudou-li odvedeny do termínu pro
podání daňového přiznání.

4 Daňové řešení pojistného u OSVČ 
bez zaměstnanců

Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. g) ZDP je daňově
neuznatelným výdajem (nákladem) pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené
poplatníkem majícím příjmy z podnikání a jiné samostat-
né výdělečné činnosti, poplatníkem majícím příjmy z pro-
nájmu, a pojistné hrazené OSVČ, které nejsou nemocen-
sky pojištěny a pojistí se na denní dávku při dočasné
pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny.

4.1 Podnikatel vede daňovou evidenci

Pojistné na sociální a zdravotní pojištění zaplacené pod-
nikatelem za sebe samotného je daňově neuznatelným
výdajem. Pokud OSVČ obdrží v r. 2013 přeplatek na
pojistném na základě podaného Přehledu o příjmech
a výdajích za r. 2012, tento přeplatek není zdanitelným
příjmem poplatníka. Vychází to ze znění § 23 odst. 4 písm. e)
ZDP, kde se říká, že do základu daně se nezahrnují částky
zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud souvisejí s výdaji
(náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdo-
bích jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udrže-
ní příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných
výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích.
Obdobně postupují poplatníci daně z příjmů fyzických
osob, kteří nevedou účetnictví.

4.2 Podnikatel uplatňuje paušální výdaje

U tohoto podnikatele, který uplatňuje výdaje procentem
z dosažených příjmů, nebude rovněž přeplatek na pojist-
ném obdržený v r. 2013 na základě podaného přehledu
o příjmech a výdajích za r. 2012 zdanitelným příjmem
poplatníka s odvoláním na výše uvedené znění § 23 odst. 4
písm. e) ZDP.

Příklad č. 3

Podnikatel provozující řemeslnou živnost uplatňuje
výdaje procentem z příjmů. V průběhu roku 2012
platí měsíční zálohy na pojistné na sociální a zdravot-
ní pojištění. Na základě podaného přehledu příjmů
a výdajů za r. 2012 mu vyjde přeplatek pojistného za
r. 2012 na zdravotní pojištění. Tento přeplatek je vrá-
cen na účet podnikatele.

Hrazené pojistné na sociální a zdravotní pojištění není
u OSVČ daňovým výdajem. Vyplývá to jednak ze znění
§ 7 odst. 8 ZDP, a jednak ze znění § 25 odst. 1 písm. g)
ZDP. Přeplatek na pojistném z r. 2012 vrácený na účet
poplatníka v r. 2013 nebude s odvoláním na znění § 23
odst. 4 písm. e) ZDP zdanitelným příjmem poplatníka.

4.3 Podnikatel vede účetnictví

Podnikatel, který vede účetnictví, musí výsledek hospo-
daření při jeho transformaci na základ daně z příjmů zvý-
šit podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 2 ZDP o pojistné na
sociální a zdravotní pojištění hrazené za sebe samotné-
ho, protože ve výsledku hospodaření má toto pojistné
zaúčtováno jako nákladovou položku.

5 Daňové řešení pojistného u OSVČ 
se zaměstnanci

Podle znění § 24 odst. 2 písm. f) ZDP je daňově uznatel-
ným výdajem (nákladem) pojistné na sociální zabezpeče-
ní a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné
na všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavate-
lem podle zákona č. 589/1992 Sb. a zákona č. 592/1992 Sb.
Jedná se o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
z důvodu zaměstnávání pracovníků.

Na daňovou účinnost má vliv situace, zda je pojištění za
zaměstnavatele včas odvedeno. Jak jsme již uvedli, je
u poplatníků, kteří vedou účetnictví, daňovým nákladem
povinně hrazené pojistné zaměstnavatelem na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a na všeobecné zdravotní pojištění jen pokud bylo zapla-
ceno, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po
uplynutí zdaňovacího období nebo jeho části. Pojistné
zaplacené po uvedeném termínu, je daňovým nákladem
toho zdaňovacího období, ve kterém bylo zaplaceno.

Příklad č. 4

Fyzická osoba podniká ve stavební výrobě a zaměst-
nává zaměstnance. Za měsíc prosinec 2012 uhradí
povinné pojistné na sociální zabezpečení a na zdra-
votní pojištění, které je povinen hradit jako zaměstna-
vatel v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců, až
v březnu 2013, a to z důvodu nedostatku finančních
prostředků v závěru roku 2012. Podnikatel vede
daňovou evidenci.

Protože u poplatníka, který vede daňovou evidenci, je
daňovým výdajem vždy zaplacení daňově účinné ope-
race, bude daňovým výdajem roku 2012 zaplacené
povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění za
zaměstnance v r. 2012 a daňovým výdajem roku 2013
bude i úhrada dluhu povinného pojistného z roku
2012 zaplacená zaměstnavatelem.

Příklad č. 5

Fyzická osoba podniká ve stavební výrobě a zaměst-
nává zaměstnance. Za měsíc prosinec 2012 uhradí
povinné pojistné na sociální zabezpečení a na zdra-
votní pojištění, které je povinen hradit jako zaměstna-
vatel v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců, až
v březnu 2013, a to z důvodu nedostatku finančních
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prostředků v závěru roku 2012. Vede účetnictví a na
účtu 524 je v účetnictví zaúčtována výše tohoto neod-
vedeného pojistného v částce 35.411 Kč.

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nezaplatí povinné
pojistné do termínu 31. 1. 2013, musí při stanovení
základu daně z příjmů výsledek hospodaření za rok 2012
zvýšit o částku tohoto pojistného ve výši 35.411 Kč.
Pokud toto dlužné pojistné za měsíc prosinec 2012
uhradí zaměstnavatel v průběhu r. 2013 kdykoliv po
31. 1. 2012, bude toto pojistné daňovým nákladem
roku 2013.

Z ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 ZDP vyplývá,
že při stanovení základu daně z příjmů nutno výsledek
hospodaření u poplatníka, který vede účetnictví, zvýšit
o částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobec-
né zdravotní pojištění, které je podle zákonných právních
předpisů povinen platit zaměstnanec a byly jeho zaměst-
navatelem, který vede účetnictví, sraženy, avšak neodve-
deny do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňo-
vacího období nebo jeho části.

Po následném uhrazení pojistného se bude na poplatní-
ka vztahovat ustanovení § 23 odst. 3 písm. b) bodu 2
ZDP. Zde se říká, že základ daně se snižuje o částky pojist-
ného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojiš-
tění, o které byl zvýšen výsledek hospodaření u poplatníka,
který vede účetnictví, podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5
ZDP, dojde-li k jejich odvedení.

Příklad č. 6

Za měsíc listopad a prosinec 2012 zaměstnavatel
srazí zaměstnancům z hrubé mzdy pojistné na důcho-
dové pojištění a pojistné na zdravotní pojištění, ale
neodvede je v zákonném termínu, ale až v únoru
2013. Jedná se o částku sraženého a neodvedeného
pojistného za zaměstnance ve výši 25.410 Kč. Podni-
katel vede účetnictví.

Vzhledem k tomu, že podnikatel nezaplatí pojistné na
důchodové a zdravotní pojištění sražené při výplatě
mzdy jeho zaměstnancům do termínu 31. 1. 2013,
musí výsledek hospodaření za rok 2012 při jeho trans-
formaci na základ daně z příjmů zvýšit o částku toho-
to sraženého a neodvedeného pojistného ve výši
25.410 Kč. Protože toto pojistné odvede zaměstnava-
tel v r. 2013, může si při transformaci výsledku hospo-
daření na základ daně z příjmů za rok 2013 o toto
pojistné snížit základ daně z příjmů.

Pokud uplatňuje OSVČ paušální výdaje a přitom zaměst-
nává zaměstnance, vztahuje se na něj ustanovení § 7
odst. 8 ZDP. Z tohoto ustanovení vyplývá, že uplatní-li
poplatník s příjmy dle § 7 výdaje procentem z příjmů, má
se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje
poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů
z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, tedy
i zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění.
V případě, že podnikatel, který uplatňuje paušální výda-
je, zaměstnává zaměstnance, bude v paušálních výdajích
zahrnuto i pojistné hrazené zaměstnavatelem z titulu
zaměstnání zaměstnanců.

DaÀové souvislosti sociálního a zdravotního poji‰tûní OSVâ a zamûstnance
S

O
C

IÁ
L

N
Í P

O
JI·

T
ù

N
Í

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.

Cena publikace je 435 Kč vč. DPH + poštovné.

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

Publikaci si můžete také objednat prostřednictvím dlouhodobé objednávky. V tom případě Vám bude obratem zaslána
vždy po každém jejím vydání. Pro rok 2012 garantujeme cenu 415 Kč vč. DPH. Poštovné je pro dlouhodobé objednatele
zdarma.

http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=19196&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=16471&nDepartmentID=7&nLabguageID=1


N
E

Z
IS

K
O

V
É

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

E

3366e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 10/2012

1 Dary a daň z příjmů

Z pohledu daně z příjmů, která je upravena zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále
jen „ZDP“), je nejdříve nutné rozlišit, zda je příjemcem
fyzická či právnická osoba. V případě poplatníka fyzické
osoby platí, že v souladu s § 3 odst. 4 písm. a) ZDP nejsou
předmětem daně z příjmů příjmy získané darováním
nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva,
s výjimkou příjmů z nich plynoucích a s výjimkou darů při-
jatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 ZDP
nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výděleč-
nou činností; předmětem daně u fyzických osob, provozu-
jících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuš-
těných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických
osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, není
však příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozo-
váním těchto činností.

Znamená to tedy, že dary nejsou u fyzických osob před-
mětem daně z příjmů, protože jsou předmětem daně
darovací. Výjimka se ale týká zaměstnanců a podnikatelů,
u kterých jsou dary přijaté v souvislosti s touto jejich čin-
ností předmětem daně z příjmů. Pokud by ale tyto osoby,
tj. prakticky pouze podnikatelé (u zaměstnanců to není
prakticky možné), provozovaly jako svou podnikatelskou
činnost uvedená zařízení a dary přijaly v souvislosti s touto
činností, předmětem daně z příjmů by tyto dary nebyly.

Příklad č. 1

Fyzická osoba je zaměstnancem a zároveň podnikate-
lem, jako podnikatel provozuje školské zařízení.
Tento poplatník obdržel od svého zaměstnavatele dar

k pracovnímu výročí ve výši 3.000 Kč a dále dar od
akciové společnosti na provozování školského zařízení.

Dar k pracovnímu výročí je předmětem daně z příjmů,
jedná se o dar přijatý v souvislosti s výkonem činnosti
podle § 6 ZDP.
Dar na financování školského zařízení je dar přijatý
v souvislosti s podnikáním, ale jedná se o jednu z uve-
dených výjimek, dar tedy není předmětem daně z příj-
mů, ale je předmětem darovací daně.

Z pohledu právnických osob se úprava řídí zejména § 18
odst. 2 písm. a) ZDP. V tomto případě je situace poněkud
přehlednější, příslušné ustanovení neobsahuje žádné
výjimky. Předmětem daně z příjmů nejsou příjmy získané
darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetko-
vého práva, netýká se to samozřejmě příjmů plynoucích
z těchto darů.

Příklad č. 2

Příspěvková organizace získala darem nemovitost.
Toto darování není předmětem daně z příjmů, je
předmětem daně darovací. Příspěvková organizace
část této nemovitosti pronajímala, tyto příjmy ply-
noucí z darovaného majetku, již předmětem daně
z příjmů jsou. Po čase se příspěvková organizace se
souhlasem zřizovatele rozhodla tuto nemovitost 
prodat. I tento příjem již je logicky předmětem daně
z příjmů.
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2 Dary a daň darovací

Jak již bylo uvedeno, až na výjimky u fyzických osob, přija-
té dary nejsou předmětem daně z příjmů, protože jsou
předmětem daně darovací. Daň darovací je upravena
zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací
a z převodu nemovitostí, v platném znění (dále jen
„ZDDPN“). V souladu s § 6 odst. 1 ZDDPN je předmětem
daně darovací bezúplatné nabytí majetku na základě práv-
ního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majet-
kem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a movitý
majetek a dále jiný majetkový prospěch. Předmětem daně
darovací je také zřízení věcného břemene nebo obdobné-
ho práva v souvislosti s darováním nemovitosti, tato sku-
tečnost se ale neziskových subjektů příliš týkat nebude.

Z pohledu neziskových subjektů je ale významné ustano-
vení § 6 odst. 4 ZDDPN, které z předmětu darovací daně
některá bezúplatná plnění vylučuje. Ve vazbě na téma
tohoto příspěvku je vhodné upozornit zejména na:
� dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu,

z rozpočtu územních samosprávných celků, státních
fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územ-
ních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpo-
čtů a jiných peněžních fondů cizího státu,

� prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie
nebo z Národního fondu.

Příklad č. 3

Střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem,
obdrží dotaci na provozní náklady, dotace je poskyt-
nuta z rozpočtu zřizovatele, tedy kraje. Tato dotace
není předmětem daně darovací, z pohledu darovací
daně tedy pro příspěvkovou organizaci nevyplývají
žádné povinnosti.

V souladu s § 18 odst. 4 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, v platném znění, není tato dotace
ani předmětem daně z příjmů. Znamená to tedy, že
z pohledu daní nemá příspěvková organizace jako pří-
jemce této dotace žádné vyplývající povinnosti.

Pokud je neziskový subjekt na základě uzavřené darovací
smlouvy obdarovaným, tedy příjemcem daru, stává se
poplatníkem daně darovací, a to v souladu s § 5 ZDDPN.
Pokud je ale dar určen na neziskovou, veřejně prospěšnou
nebo jinak dobročinnou činnost či účel, je vhodné zkou-
mat, zda se na tento dar nevztahuje některé z osvobození
od darovací daně.

V souladu s § 20 odst. 1 ZDDPN je od daně darovací
osvobozeno bezúplatné nabytí majetku:
a) Českou republikou nebo jiným členským státem

Evropské unie, Norskem a Islandem, jakož i bezúplat-
né poskytnutí majetku Českou republikou, s výjimkou
bezúplatně nabytých povolenek, či nabytí majetku od
jiného evropského státu,

b) územním samosprávným celkem a jím zřízenou přís-
pěvkovou organizací, dobrovolným svazkem obcí,
veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou ško-
lou nebo Regionální radou regionu soudržnosti, má-li
právnická osoba sídlo v tuzemsku,

c) právnickou osobou se sídlem na území jiného evrop-
ského státu, je-li právní forma a předmět činnosti
obdobný právní formě a předmětu činnosti právnické
osoby uvedené v písmenu b).

V tomto případě nejsou pro osvobození stanoveny žádné
další podmínky, pro osvobození tedy zcela postačuje,
pokud bude prokázáno, že obdarovaným je některý z výše
uvedených subjektů. Důvodem pro toto obecné osvobo-
zení je napojení těchto subjektů na veřejné rozpočty, pla-
cení daní by proto znamenalo pouze navýšení požadavků
na rozpočty těchto subjektů. Dalším důvodem je stanove-
ní rovných podmínek i pro subjekty z ostatních států
Evropského hospodářského prostoru.

Příklad č. 4

Příspěvková organizace, sociální zařízení zřízené obcí,
obdrží od velké a. s. peněžní dar ve výši 250.000 Kč na
pořízení vybavení potřebného k výkonu jeho činnosti
(např. speciální postele). Byla uzavřena darovací
smlouva, a to podle § 628 až 630 občanského záko-
níku (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění). V této
smlouvě je příspěvková organizace uvedena jako
obdarovaný.

Tento dar je bez dalšího zkoumání osvobozen od daro-
vací daně, a to i bez povinnosti podat daňové přiznání.

Další osvobození od darovací daně jsou obsažena v § 20
odst. 4 ZDDPN, v tomto případě už je osvobození vázá-
no na splnění stanovených podmínek. Od daně darovací
jsou tedy osvobozena bezúplatná nabytí majetku:
� právnickými osobami založenými nebo zřízenými

k zabezpečování vyjmenovaných veřejně prospěšných
či podobných činností; konkrétně se jedná o zabezpe-
čování činnosti v oblasti kultury, školství, výchovy
a ochrany dětí a mládeže, vědy, výzkumu, vývoje,
vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie,
ochrany opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů
zvířat, tělovýchovy, sportu a požární ochrany, je-li bez-
úplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uve-
dené činnosti; jedná se jak o tuzemské právnické
osoby, tak i o osoby se sídlem na území jiného evrop-
ského státu;

� státem registrovanými církvemi, náboženskými spo-
lečnostmi a obecně prospěšnými společnostmi, pokud
je bezúplatně nabytý majetek určen na jejich činnost
vykonávanou v souladu se zákonem upravujícím čin-
nost církví, náboženských společností nebo obecně
prospěšných společností; opět se jedná jak o tuzemské
právnické osoby, tak i o osoby se sídlem na území jiného
evropského státu. V případě církví a náboženských
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společností je základní podmínkou pro osvobození
skutečnost, že se jedná o církev nebo náboženskou
společnost registrovanou v souladu se zákonem 
č. 3/2002 Sb., v platném znění;

� politickými stranami a politickými hnutími, je-li maje-
tek bezúplatně nabyt v souladu se zákonem upravují-
cím činnost politických stran a politických hnutí; opět
se jedná jak o tuzemské právnické osoby, tak i o osoby
se sídlem na území jiného evropského státu;

� nadacemi nebo nadačními fondy: v tomto případě je
osvobození upraveno oběma směry, tj. jak v případě,
že je nadace a nadační fond obdarovaným, tedy pří-
jemcem daru, tak i v případě, že je dárcem. Pokud
nadace a nadační fond dar přijímá, je osvobozen od
darovací daně, pokud je bezúplatně nabytý majetek
určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadace
nebo nadačního fondu v souladu se zákonem 
č. 227/1997 Sb., v platném znění. Těmito obecně pro-
spěšnými cíli je zejména rozvoj duchovních hodnot,
ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hod-
not, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek
a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.
V případě, že nadace a nadační fond je na straně
dárce, je od daně darovací osvobozeno bezúplatné
poskytnutí majetku touto nadací nebo nadačním fon-
dem v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, a pod-
mínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statu-
tu; opět se jedná jak o tuzemské právnické osoby, tak
i o osoby se sídlem na území jiného evropského státu;

� zdravotními pojišťovnami pro fondy veřejného zdra-
votního pojištění v souladu se zákonem upravujícím
činnost zdravotních pojišťoven; i v tomto případě se
osvobození týká jak zdravotních pojišťoven se sídlem
na území ČR, tak i na území jiného evropského státu.

Pokud by byl bezúplatně nabytý majetek použit nebo
poskytnut na jiné účely, než ty, které jsou uvedené v pří-
slušném ustanovení, nárok na osvobození zanikne.

Příklad č. 5

Společnost s ručením omezeným založená za účelem
uskutečňování podnikatelské obchodní činnosti obdr-
ží dar ve výši 20.000 Kč na zabezpečení požární
ochrany.

V tomto případě nelze osvobození od darovací daně
podle § 20 odst. 4 písm. a) ZDDPN použít, protože
tato společnost není právnickou osobou založenou
k zabezpečování vyjmenovaných veřejně prospěšných
činností.

Příklad č. 6

Obecně prospěšná společnost kromě poskytování
obecně prospěšných služeb veřejnosti vykonává také
doplňkovou činnost v souladu s § 17 odst. 1 zákona
č. 248/1995 Sb., v platném znění. Tato společnost

obdrží dar, který je určen na financování této doplň-
kové činnosti. Je otázkou, zda je v tomto případě
možné uplatnit osvobození podle § 20 odst. 4 písm. b)
ZDDPN.

V tomto případě se dostáváme do poměrně složité
situace. Podmínkou pro osvobození je, aby se jednalo
o obecně prospěšnou společnost se sídlem v tuzemsku
nebo v jiném evropském státě, což předpokládejme, že
je v tomto případě splněno. A dále musí platit, že bez-
úplatně nabytý majetek je určen na činnost této o. p. s.
vykonávanou v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb.,
v platném znění. Tento zákon ale upravuje jak posky-
tování obecně prospěšných služeb, tedy hlavní nezis-
kovou činnost o. p. s., tak také vykonávání doplňkové
činnosti, domnívám se tedy, že ani v tomto případě by
uplatnění osvobození nemělo nic bránit. Výjimkou by
byl případ, kdy by o. p. s. vykonávala tuto doplňkovou
činnost v rozporu s § 17 zákona o o. p. s., potom by
bylo možné hovořit, že není splněno, že majetek je
určen na činnost vykonávanou v souladu se zákonem
o o. p. s. Jinak ale uplatnění osvobození podle mého
názoru nic nebrání.

Příklad č. 7

Nadační fond obdržel dar od a. s. ve výši 50.000 Kč
na rozvoj vzdělání, rozvoj vzdělání má nadační fond
jako svůj obecně prospěšný cíl stanoven ve své nadační
listině.

Podmínkou pro osvobození od darovací daně je, že
bezúplatně nabytý majetek je určen na dosahování
obecně prospěšných cílů v souladu se zákonem
o nadacích a nadačních fondech. V tomto případě jsou
tedy podmínky pro osvobození splněny.
Nadační fond tento dar použije v souladu se svým sta-
tutem na poskytování nadačních příspěvků na zahra-
niční vzdělávací stáže nadaných žáků základních škol.
V tomto případě je nejen následně potvrzena podmín-
ka pro osvobození u nadačního fondu, ale současně to
znamená, že jsou splněny podmínky pro osvobození
také poskytnutého nadačního příspěvku, protože
osvobozeno je bezúplatné poskytnutí majetku nadač-
ním fondem v souladu s účelem, pro který byl zřízen,
a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve
statutu.

Příklad č. 8

Občanské sdružení v oblasti tělovýchovy obdrželo
finanční dar na zajištění své provozní činnosti (např.
pořízení kancelářských potřeb, úhrada výdajů souvi-
sejících s vedením ekonomické agendy, pořízení spor-
tovních potřeb atd.).

V tomto případě se nepochybně jedná o bezúplatné
nabytí majetku určené na zabezpečování činnosti
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v oblasti tělovýchovy a sportu, jedná se tedy o bezú-
platné nabytí majetku osvobozené od darovací daně
v souladu s § 20 odst. 4 písm. a) ZDDPN.

Výše uvedená osvobození jsou tedy vázána nejenom na sku-
tečnost, který subjekt je příjemcem tohoto daru, ale v pře-
vážné většině také na skutečnost, na jaký účel je dar určen.

Příklad č. 9

Občanské sdružení ve školství (známá SRPŠ – Sdru-
žení rodičů a přátel školy), které funguje při střední
škole, pořádá maturitní ples žáků čtvrtých ročníků
střední školy. Na pořádání tohoto maturitního plesu
obdrží peněžní dar ve výši 30.000 Kč. Otázkou je, zda
je možné tento dar osvobodit na základě ustanovení
§ 20 odst. 4 písm. a) ZDDPN.

Důležité samozřejmě je, jak bude příslušná darovací
smlouva formulována. Pokud bude účel formulován
jako zabezpečování činnosti v oblasti školství, vzdělá-
vání, ochrany a výchovy dětí a mládeže, pak nebude
pochyb o tom, že účel je splněn a nic nebrání tomu
osvobození uplatnit. Problém může nastat v případě,
že správce daně bude chtít tento účel konkrétně pro-
kázat, aby posoudil, že podmínky pro osvobození byly
naplněny.
Je tedy otázkou, zda konkrétní použití daru odpovídá
zabezpečení činnosti v oblasti školství, vzdělávání,
výchovy a ochrany dětí a mládeže a zda bylo občanské
sdružení k zabezpečení této činnosti založeno. Důležité
tedy v této souvislosti budou stanovy občanského sdru-
žení a vymezení cíle jeho činnosti. Pokud bude občan-
ské sdružení schopno tyto skutečnosti prokázat, a to
zejména návaznost pořádání maturitních plesů na cíle
sdružení a jeho činnost vymezenou stanovami, pak je
možné osvobození uplatnit. Osobně se domnívám, že
v praxi bude toto prokázání docela obtížné, ale reálné.

Jak již bylo uvedeno, pokud byl bezúplatně nabytý maje-
tek použit nebo poskytnut na jiné účely než na účely uve-
dené v příslušných ustanoveních, nárok na osvobození
zanikne. Pokud bychom tedy navázali na předchozí pří-
klad, i kdyby smlouva byla postavena tak, že by účel odpo-
vídal podmínkám osvobození, ale dar by pak byl použit na
účel jiný, neodpovídající této úpravě, nárok na osvoboze-
ní zaniká. To by znamenalo podat dodatečné daňové při-
znání a darovací daň, pokud by byla vyměřena, doplatit.

Jako poslední úpravu v souvislosti s osvobozením bych
zmínil § 20 odst. 14 ZDDPN, podle kterého je od daně
darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku na
humanitární nebo charitativní účely, bezúplatné nabytí
majetku v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby
poskytované podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 198/2002 Sb., v platném znění) a bezúplatné nabytí
majetku z veřejných sbírek (v souladu se zákonem 

č. 117/2001 Sb., v platném znění), nejsou-li tato bezú-
platná nabytí majetku od daně darovací osvobozena
podle některé z předchozích úprav § 20 zákona. Toto
osvobození se bude týkat zejména případů živelních
pohrom nebo jiných mimořádných událostí tohoto cha-
rakteru. Rozhodující pro přiznání osvobození je v tomto
případě charakter a účelové poskytnutí daru. V těchto pří-
padech osvobození není ani třeba podávat daňové při-
znání, jak vyplývá z § 21 odst. 5 ZDDPN.

Pokud podmínky pro osvobození nejsou naplněny, musí
neziskový subjekt postupovat stejně jako ostatní poplatní-
ci, tj. podat daňové přiznání a zaplatit daň. Problém bude
i s uplatněním osvobození podle § 19 odst. 4 ZDDPN, a to
z důvodu předpokládané vazby darovaného majetku na
obchodní majetek dárce. Sazby daně vycházejí z ust. § 14
ZDDPN, termín pro podání daňového přiznání pak z § 21
ZDDPN.

I přes případné uplatnění osvobození je nutné se vypořá-
dat s povinností podání daňového přiznání. V případě, že
bezúplatné nabytí majetku je osvobozeno od darovací
daně v souladu s § 20 odst. 4 ZDDPN, daňové přiznání
k darovací dani se podává do 30 dnů od uplynutí přísluš-
ného kalendářního roku. Do přiznání se zahrne veškerý
majetek nabytý v tomto období. K podání přiznání
v tomto případě slouží speciální tiskopis daňového při-
znání k darovací dani MFin 5512 – vzor č. 4. Příslušná
úprava je obsažena v § 21 odst. 1 písm. d) zákona.

Příklad č. 10

Obecně prospěšná společnost dostává v průběhu
celého roku 2012 menší peněžité dary od podnikatel-
ských subjektů na svou činnost.

Jedná se o nabytí majetku osvobozená od darovací
daně na základě § 20 odst. 4 písm. b) ZDDPN, před-
pokládejme, že ve všech případech se bude jednat o bez-
úplatně nabytý majetek určený na její činnost vykonáva-
nou v souladu se zákonem o o. p. s. Obecně prospěšná
společnost je povinna do 30. 1. 2013 podat přiznání
k darovací dani, do kterého budou zahrnuty všechny
tyto dary získané za předchozí kalendářní rok 2012.

V ostatních případech darování se daňové přiznání podá-
vá do 30 dnů ode dne, v němž došlo k bezúplatnému
nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového pro-
spěchu. Pokud bude možné uplatnit osvobození od daro-
vací daně, bude daňové přiznání vyplněno na tiskopisu
MFin 5461 – vzor č. 10. V ostatních případech bezúplat-
ného nabytí, které nebudou osvobozeny od darovací
daně, bude použit tiskopis daňového přiznání MFin
5409/1 – vzor č. 12.

Zákon současně upravuje, v jakých případech se daňové
přiznání nepodává. Tato úprava je obsažena v § 21 odst. 5
ZDDPN. Daňové přiznání se nepodává v případech, kdy
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je bezúplatné nabytí majetku osvobozeno podle § 20
odst. 1 ZDDPN, týká se tedy také příspěvkových organi-
zací, veřejných výzkumných institucí, veřejných vysokých
škol, veřejných neziskových ústavních zdravotnických zaří-
zení a Regionální rady regionu soudržnosti, a samozřejmě
také obcí, krajů a státu.

Smyslem této úpravy je snížení administrativní zátěže v pří-
padech, kdy je zřejmé, že daň se neplatí, protože osvobo-
zení není vázáno na žádné další podmínky, které by bylo
nutné v daňovém přiznání dokládat nebo posuzovat.

Je potřeba zdůraznit, že případné nepodání přiznání
nemůže mít za následek nepřiznání osvobození od daně,
podání přiznání není podmínkou pro osvobození přijaté-
ho daru. Je ale nutné počítat s pokutou za opožděné tvr-
zení daně v souladu s § 250 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (dále jen „DŘ“).

Na závěr ještě ke způsobu prokázání podmínek osvobo-
zení daru od darovací daně. V souladu s § 92 odst. 3 DŘ
daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je
povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, dodatečném
daňovém tvrzení a dalších podáních. Proto pokud daňový
subjekt uvede v daňovém přiznání, že dar je osvobozený
od daně, musí v případě potřeby prokázat, že podmínky
pro osvobození byly splněny. Stejně tak může správce
daně daňový subjekt k prokázání této skutečnosti vyzvat
i v případě, že nevznikla povinnost daňové přiznání podat,
tyto případy ale budou nastávat v praxi asi výjimečně, a to
vzhledem k charakteru případů, kdy se přiznání nepodá-
vá. Z pohledu důkazní povinnosti bude významná samo-
zřejmě darovací smlouva, ovšem jak vyplývá z § 628 odst. 2
občanského zákoníku, ve většině případů není podmín-
kou, že by smlouva musela mít písemnou formu. Přesto
lze její písemnou podobu jen doporučit, a to nejenom
z důkazního hlediska.

Skutečné použití či čerpání daru pak bude vyplývat z pří-
slušné účetní evidence, nejenom z prvotních účetních
dokladů (tedy zejména faktury, výpisy z účtu, pokladní
doklady), ale také z vnitřních dokladů samotné účetní 
jednotky.

Častým případem také je, že dárce, zvláště u větších
peněžních darů, požaduje vyhotovení konečného vyúčto-
vání nebo závěrečné zprávy o tom, jak a na jaké konkrét-
ní položky byl dar použit. I to je samozřejmě následně
významný důkazní prostředek v případném daňovém říze-
ní. V některých případech se lze také setkat s tím, že dárce
požaduje provedení auditu použití poskytnutých finanč-
ních prostředků, kdy má auditor potvrdit či vyvrátit, zda
byl dar použit v souladu s podmínkami darovací smlouvy,
případně jinými pravidly na čerpání poskytnutých pro-
středků. Lze si jen stěží představit významnější důkazní
prostředek, než je zpráva auditora o způsobu čerpání
poskytnutého bezúplatného plnění, v praxi se ale jedná
spíše o výjimečné případy týkající se většinou finančně
významnějších darů.

Využít je možné i např. svědecké výpovědi, v některých
případech veřejné listiny apod., ale to už všechno budou
spíše podpůrné, méně významné a méně časté důkazní
prostředky.

Určitým problémem v praxi bývá, že někteří správci daně
požadují předložit doklady o tom, na co byl příslušný dar
použit, prakticky současně s podáním daňového přizná-
ní. To samozřejmě může být problém, protože podání
daňového přiznání se odvozuje od přijetí daru nebo
u neziskových subjektů od uplynutí kalendářního roku,
čerpání či použití tohoto daru může v souladu s darovací
smlouvou realizováno později. Často tento časový limit
bývá sice omezen příslušným kalendářním rokem, ale
nemusí to tak být vždy. Může být odvozen od stanovené-
ho účelu použití daru, nebo může být stanovena lhůta jiná
v těch případech, kdy je dar poskytnut na konci kalendář-
ního roku atd. Jedná se tedy o dva různé úkony (přijetí
x použití daru), a proto dva různé časové okamžiky.
Pokud již nastane situace, že správce daně bude požado-
vat doložení příslušných dokladů, kterými se prokáže účel,
na který byl dar použit, a daňový subjekt tyto doklady
ještě z logických důvodů nemá k dispozici, je podle mého
názoru optimálním řešením požádat o prodloužení sta-
novené lhůty. Svých charakterem se s největší pravděpo-
dobností bude jednat o postup k odstranění pochybností
v souladu s § 89 a 90 DŘ, správce daně ve výzvě daňové-
mu subjektu stanoví lhůtu k odstranění pochybností, která
nesmí být kratší než 15 dnů, a poučí ho o následcích spo-
jených s neodstraněním pochybností nebo nedodržením
stanovené lhůty. V souladu s § 36 DŘ může daňový sub-
jekt požádat ze závažných důvodů o její prodloužení,
v tomto případě je optimální prodloužit lhůtu do doby
užití darovaných prostředků.

Je potřeba zdůraznit, že správce daně má právo požado-
vat předložení těchto dokladů, na druhou stranu však
nemůže daňový subjekt nutit tyto prostředky použít podle
potřeb správce daně. Rozhodující vždy musí být pod-
mínky stanovené darovací smlouvou a dojednané mezi
dárcem a obdarovaným.

Pokud by správce daně s tímto postupem nesouhlasil
a takovouto žádost zamítl, pak by bylo nutné volit spíše
individuální postup podle konkrétních okolností. Problé-
mem v této souvislosti také bude, že v souladu s § 109
odst. 2 DŘ se proti výzvě nelze samostatně odvolat. Stej-
ně tak se nelze odvolat proti rozhodnutí o žádosti za pro-
dloužení lhůty (§ 36 odst. 6 DŘ).

Příklad č. 11

Obecně prospěšná organizace obdrží dar od velké
akciové společnosti na rekonstrukci topného systému
budovy, která bude probíhat v roce 2013. Dar obdr-
žela dne 14. 12. 2012, jednalo se o částku 300.000 Kč.
Do 30 dnů od uplynutí příslušného kalendářního
roku, tj. 30. 1. 2013, bude podáno daňové přiznání
k darovací dani, následně, např. 30. 4. 2013, by o. p. s.
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obdržela výzvu k předložení dokladů prokazujících
použití tohoto daru. Lhůta byla stanovena na 15 dnů
od obdržení výzvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstrukce se bude pro-
vádět v období mimo topnou sezónu, tak o. p. s. tyto
doklady logicky mít nemůže. Pokud je tento postup
v souladu s darovací smlouvou, jenom těžko může
správce daně takovéto doklady požadovat. V opač-
ném případě by se jednoznačně jednalo o zásah do
práv daňového subjektu.

3 Závěr

Přijaté peněžní i nepeněžní dary mohou být důležitou
složkou financování neziskových subjektů. Je ovšem nutné
si uvědomit, že s přijetím daru jsou spojeny i některé
povinnosti související zejména s darovací daní. 

Upozornit na tyto povinnosti a související právní úpravu
bylo hlavním cílem tohoto příspěvku.
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Související ustanovení:
�� § 54 odst. 1 písm. y) zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).

Související rozhodnutí:
�� C-235/00 CSC Financial Services,
�� C-4/94 BLP Group.

Společnost DTZ Zadelhoff (dále jen „DTZ“) vykonává
zprostředkovatelské činnosti a poradenství v oblasti
nemovitostí. Se svým belgickým klientem se dohodla, že
zajistí prodej jeho nemovitostí v Nizozemí, které drží
přímo nebo nepřímo v dceřiných (vnučkovských) společ-
nostech. K uskutečnění obchodu skutečně došlo, a to for-
mou převodu podílů na příslušných společnostech. DTZ
svou službu nezdanila. Měla za to, že jde o osvobozenou
službu zprostředkování v oblasti finančních služeb.

Zprostředkování prodeje podílů na společnostech je sku-
tečně obecně chápáno DPH legislativou jako osvobozená
finanční služba, nicméně proti osvobození hovořily
v daném případu dva faktory:

� Šlo o podíly na společnostech, které vlastnily vždy
pouze jednu nemovitost (cena za podíl byla téměř
výhradně shodná s tržní hodnotou nemovitosti) čili

v podstatě bylo zjevným zájmem pořídit/prodat
nemovitost.

� Forma prodeje (tj. zda přímo nemovitosti nebo podílu
na společnostech) nebyla vždy ujednána, tj. transakce
se mohla uskutečnit jakkoli, třeba i přímým prodejem
nemovitosti. Pouze v některých případech prodávající
přímo od počátku předpokládal prodej podílů.

Společnost DTZ jako další argument pro nezdanění
poskytnuté služby uvedla, že služba má dokonce místo
plnění mimo Nizozemí (dle základního B2B pravidla
v zemi, kde je usazen příjemce služby).

Názor správce daně společnosti DTZ byl ten, že poskyt-
nutí se uskutečnilo v Nizozemsku (ze spisu není zřejmý
důvod tohoto tvrzení, nicméně prakticky s jistotou lze tvrdit,
že díky využití pravidla pro služby vztahující se k nemovi-
tosti). Správce daně společnosti DTZ nechtěl přitom při-
pustit osvobození od daně, a nastartoval tak několikaletý
spor, které vyústil až v jednání před Soudním dvorem
Evropské unie (SDEU). Nelze si nepovšimnout jednotné-
ho přístupu belgického správce daně a belgických soudů:
� Názor belgického okresního soudu plně potvrdil

názor správce daně.
� Názor odvolacího soudu plně potvrdil názor správce

daně.

Judikatura

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

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

■ Sjednání operace týkající se převodu akcií společností – Operace
znamenající rovněž převod vlastnického práva k nemovitostem
náležejícím těmto společnostem – Osvobození

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. 7. 2012, C-259/11
D. T. Z. Zadelhoff V. O. F.,  http://eur-lex.europa.eu.

âlánek 13 ãást B písm. d) bod 5 ·esté smûrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. 5. 1977 o harmonizaci práv-
ních pfiedpisÛ ãlensk˘ch státÛ t˘kajících se daní z obratu musí b˘t vykládán v tom smyslu, Ïe se toto
osvobození od danû z pfiidané hodnoty vztahuje na operace, jejichÏ cílem je pfievod akcií spoleãností
a které vedly k tomuto v˘sledku, av‰ak které se v koneãném dÛsledku vztahují na nemovitosti drÏené
dotãen˘mi spoleãnostmi a na jejich (nepfiím˘) pfievod. V˘jimka z tohoto osvobození od danû stanovená
v tomtéÏ bodû 5 druhé odráÏce se nepouÏije, pokud ãlensk˘ stát nevyuÏil moÏnosti stanovené v ãl. 5
odst. 3 písm. c) uvedené smûrnice povaÏovat za hmotn˘ majetek akcie nebo podíly rovnocenné akciím,
které drÏiteli právnû nebo fakticky poskytují vlastnické právo nebo právo drÏby nemovitosti.
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� Názor Nejvyššího soudu plně potvrdil názor správce
daně, co se týká určení místa, kde musí být služby
považovány za poskytnuté. Vyjádřil pouze pochybnosti
o osvobození.

Soudní dvůr v případu C-259/11 D. T. Z. Zadelhoff
V. O. F. tak byl bohužel tázán výhradně jen na možnost
osvobození služby zprostředkování prodeje podílů na
společnostech, která vlastnily nemovitosti. Vůbec tak
neposuzoval otázku místa plnění. A to je veliká škoda.
V praxi je totiž přístup ke stanovení místa plnění u služby
zprostředkování prodeje podílů na společnosti, která
vlastní pouze jednu nemovitost, často shodný s tím, jaký
prosazovala společnost DTZ (tj. zdanění v zemi, kde je
usazen příjemce služby). Přitom jednotný přístup belgic-
kého správce daně a belgických soudů napovídá, že taková
praxe se může velmi mýlit.

Vlastní rozhodnutí SDEU lze rozdělit na tři samostatné
oblasti, které následující text blíže rozebírá.

K pojmu „operace s cennými papíry“
Soudní dvůr EU připomenul, že obchod s cennými papíry
zahrnuje úkony, které mění právní a finanční postavení
mezi účastníky právního vztahu. Výrazy „operace [...]
v oblasti [...] cenných papírů“ ve smyslu čl. 13 části B
písm. d) bodu 5 Šesté směrnice se tudíž týkají operací, které
mohou působit vznik, změnu či zánik práv a povinností
účastníků právního vztahu ve vztahu k cenným papírům.

Dle SDEU není relevantní skutečnost, že prodávající neu-
vedl formu převodu, když pověřil společnost DTZ k vyhle-
dání kupujícího. Soud konkrétně uvedl následující:

„V souladu s cíli systému DPH, jimiž jsou zajištění právní
jistoty a usnadnění úkonů spojených s uplatňováním této
daně, je třeba, aby byla zohledněna – vyjma výjimečných
případů – objektivní povaha dotčené operace. Bez ohledu
na případné původní záměry prodávajícího spočívala
operace, která se nakonec uskutečnila, z objektivního hle-
diska v operaci týkající se akcií, takže musí být až na
výjimky jako taková chápána.“

V uvedeném výroku je skryto hned několik klíčových tvrzení:
1) Existují principy zajištění právní jistoty a usnadnění

úkonů spojených s uplatňováním této daně.
2) Je potřeba zohlednit objektivní povahu dotčené 

operace.
3) Záměr prodávajícího mohl být dokonce i v převodu

vlastnictví k nemovitosti, nicméně podstatné je, co se
fakticky stalo.

4) Existují však výjimky z bodu 2, respektive 3 (tj. výji-
mečně je pro určení charakteru transakce podstatný
záměr). SDEU je však nespecifikoval, respektive neřekl,
kdy se máme touto výjimkou řídit.

Obecně (ale i konkrétně z bodu 4) však nelze vyloučit, že
úvahy belgického správce daně a belgických soudů nad
místem stanovení místa plnění rozhodně nemusí být liché.
Nelze vyloučit, že pro účely posouzení možného osvobození

se služba společnosti DTZ týká akcií, ale pro účely stanovení
místa plnění naopak převáží její vztah k nemovitosti.

K pojmu „sjednání“
Soudní dvůr EU připomenul starší judikaturu, dle které
„sjednání“ může mimo jiné spočívat v upozornění smluvní
strany na příležitosti k uzavření smlouvy, navázání kontak-
tu s druhou smluvní stranou a sjednání jménem zákazníka
a na jeho účet podrobností vzájemných plnění. Účelem
této činnosti je tedy učinit vše nezbytné k tomu, aby dvě
smluvní strany uzavřely smlouvu, aniž by zprostředkovatel
měl vlastní zájem na obsahu této smlouvy.

To dle soudu DTZ splnila, proto věc uzavřel tak, že její čin-
nosti odpovídají výrazu „sjednání“, které se vztahuje na akcie
ve smyslu čl. 13 části B písm. d) bodu 5 Šesté směrnice.

Bude uplatněna výjimka v čl. 13 části B písm. d) bodu 5
druhé odrážce?

Pro vysvětlení třetí oblasti je nezbytné předložit legislativní
základ:
� Článek 5 odst. 3 Šesté směrnice stanoví, že „členské

státy mohou za hmotný majetek považovat rovněž
akcie nebo podíly rovnocenné akciím, které držiteli
poskytují právně nebo fakticky vlastnické právo nebo
právo držby nemovitosti či její části“. Holandsko akcie
nebo podíly rovnocenné akciím, které držiteli poskytu-
jí právně nebo fakticky vlastnické právo nebo právo
držby nemovitosti či její části NEPOVAŽUJE za hmot-
ný majetek, tj. opci nevyužilo.

� Článek 13 část B písm. d) bodu 5 druhá odrážka Šesté
směrnice pak upravuje osvobození od DPH tak, že
„osvobozeny jsou operace včetně sjednání a vyjma
řízení a správy v oblasti akcií, podílů na společnostech
nebo sdruženích, dlužních úpisů a jiných cenných
papírů, kromě práv nebo cenných papírů uvedených
v čl. 5 odst. 3“.

Předmětem otázky, kterou tak SDEU řešil, v principu je,
zda se čl. 13 části B písm. d) bodu 5 druhá odrážka odvo-
lává jen na akcie/podíly, kdy opce byla využita, nebo zda
se odvolává pouze na druh akcie/podílu s tím, že imple-
mentace opce není potřebná.

Dle soudu je prvá možnost správně, tj. implementace
opce je potřebná pro použití výjimky z osvobození. Zdů-
vodňuje to tím, že v původním návrhu textu směrnice
předloženým Komisí bylo, aby převody „nemovitostních“
akcií nebo podílů podléhaly DPH coby z hospodářského
hlediska operace rovnocenné dodání nemovitosti. Rada
Evropských společenství tehdy tento a několik následných
návrhů nereflektovala a zavedla do směrnice příslušnou
opci. Podle SDEU toto poukazuje na to, že využití/nevyu-
žití opce má hrát klíčovou roli v osvobození. A to je snad
poslední pozoruhodný bod judikátu C-259/11 D. T. Z.
Zadelhoff V. O. F., ukazující, že pro výklad dnešních usta-
novení směrnice musíme sáhnout i do čtyřicet let staré
korespondence mezi Radou Evropských společenství
a Komisí.
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Související ustanovení:
�� § 31 odst. 8 písm. c) a 9 zákona č. 337/1992 Sb., ve

znění do 31. 12. 2010, v textu též „ZSDP“.

Související rozhodnutí:
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

18. 1. 2012, sp. zn. 1 Afs 75/2011-62.

Nejvyšší správní soud považuje za účelné stručně vyložit
rozsah a způsob plnění důkazní povinnosti daňového sub-
jektu a správce daně dle § 31 odst. 8 písm. c) a odst. 9
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále
jen „ZSDP“).

Dle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příj-
mů, se pro zjištění základu daně odečtou náklady vynalo-
žené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto
zákonem a zvláštními předpisy.

Nejvyšší správní soud konstantně judikuje, že o daňově
účinný náklad se dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příj-
mů jedná pouze tehdy, jsou-li splněny čtyři podmínky: 
1) náklad byl skutečně vynaložen, 2) náklad byl vynaložen
v souvislosti se získáním zdanitelných výnosů, 3) náklad
byl vynaložen v daném zdaňovacím období, 4) zákon sta-
noví, že se jedná o daňově účinný náklad. Daňový subjekt,
který náklad zanese do účetnictví a následně daňového
přiznání, je povinen v případě pochybností prokázat, že
jej skutečně vynaložil, a to tím způsobem, jakým deklaro-
val na příslušném účetním dokladu (viz rozsudek ze dne
12. 4. 2006, čj. 5 Afs 40/2005-72; dále rozsudek ze dne
31. 5. 2007, čj. 9 Afs 30/2007-73; rozsudek ze dne 
6. 12. 2007, čj. 1 Afs 80/2007-60, nebo též rozsudek 

ze dne 11. 11. 2010, čj. 1 Afs 48/2010-72 ve věci Realitní
kancelář NOVA s. r. o.).

Povinnost tvrzení i břemeno důkazní ohledně existence
a výše vynaloženého výdaje i ohledně jeho účelu nese dle
§ 31 odst. 9 ZSDP daňový subjekt (viz rozsudek NSS ze
dne 10. 2. 2005, čj. 2 Afs 90/2004-70). Z bohaté judikatury
Nejvyššího správního soudu pak vyplývá, že daňový sub-
jekt prokazuje svá tvrzení především svým účetnictvím
a jinými povinnými záznamy [např. rozsudek ze dne 30. 1. 2008,
čj. 2 Afs 24/2007-119 ve věci EURO PRIM, spol. s r. o.,
část V a), publ. pod č. 1572/2008 Sb. NSS, nebo rozsudek
ze dne 22. 10. 2008, čj. 9 Afs 30/2008-86]. Správce daně
však může vyjádřit pochybnosti ohledně věrohodnosti,
průkaznosti, správnosti či úplnosti účetnictví a jiných
povinných záznamů. Správce daně tíží důkazní břemeno
ve vztahu k prokázání důvodnosti svých pochyb [§ 31
odst. 8 písm. c) ZSDP]. „Správce daně nemá povinnost
prokázat, že údaje o určitém účetním případu jsou v účet-
nictví daňového subjektu zaznamenány v rozporu se sku-
tečností, je však povinen prokázat, že o souladu se sku-
tečností existují natolik vážné a důvodné pochyby, že činí
účetnictví nevěrohodným, neúplným, neprůkazným nebo
nesprávným. (...) Správce daně je zde povinen identifiko-
vat konkrétní skutečnosti, na základě nichž hodnotí před-
ložené účetnictví jako nevěrohodné, neúplné, neprůkazné
či nesprávné.“ [rozsudek ve věci EURO PRIM, část V a),
shodně též rozsudek čj. 9 Afs 30/2008 -86, oba cit. shora;
shodně nález sp. zn. II. ÚS 232/02 ze dne 29. 10. 2002
(N 134/28 Sb. NU 143)].

Pokud správce daně unese své důkazní břemeno ve vzta-
hu k výše popsaným skutečnostem, je na daňovém sub-
jektu, aby prokázal pravdivost svých tvrzení a průkaznost,

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

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

■ Nesení důkazního břemene po předložení dokladů daňovým 
subjektem

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 1 Afs 41/2012-45.

DaÀov˘ subjekt unese své dÛkazní bfiemeno tím, Ïe pfiedloÏí doklady ze svého úãetnictví. Následnû se
pfiesune dÛkazní bfiemeno na správce danû. Správce danû buì doklady pfiedloÏené daÀov˘m subjektem
uzná za prokázané, anebo doloÏí pochybnosti. Po doloÏení pochybností správce danû se dÛkazní bfie-
meno pfiesouvá zpût na daÀov˘ subjekt a ten musí pfiedloÏit takové doklady (vût‰inou to budou doklady
mimo sféru úãetnictví), aby pochybnosti správce danû vyvrátil.

Judikatura
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věrohodnost a správnost účetnictví ve vztahu k předmět-
nému obchodnímu případu, popř. aby svá tvrzení korigo-
val. Daňový subjekt bude tyto skutečnosti prokazovat
zpravidla jinými důkazními prostředky než vlastním účet-
nictvím [viz rozsudek čj. 2 Afs 24/2007-119 a rozsudek 
čj. 9 Afs 30/2008-86, oba cit. shora, shodně též rozsudek
ze dne 31. 5. 2007, čj. 9 Afs 30/2007-73, resp. ze dne 
30. 4. 2008, čj. 1 Afs 15/2008-100 ve věci Ondřejovická
strojírna, spol. s r. o., část IV/e a)].

K účetnímu případu vyplacení provize společnosti ELPIK
zjistil zdejší soud, že dne 20. 6. 2006 byla mezi stěžovatel-
kou a společností ELPIK uzavřena smlouva o zprostřed-
kování. Společnost ELPIK se zavázala vyvíjet činnost, na
jejímž základě bude moci stěžovatelka uzavřít kupní
smlouvu se třetí osobou. Předmětem kupní smlouvy měla být
dodávka el. zboží na investiční akci „Multifunkční obchod-
ní centrum Dlouhá míle“. Společnosti ELPIK za tuto čin-
nost náležela provize, jejíž výše byla stanovena jako rozdíl
mezi sjednanou kupní cenou v kupní smlouvě uzavřené
mezi stěžovatelkou a třetí osobou a cenou, kterou stěžo-
vatelka uvedla jako minimální požadovanou. Tento rozdíl
je 2.250.000 Kč. Stěžovatelka se ve smlouvě zavázala spo-
lečnosti ELPIK sdělit celkovou minimální cenu, za kterou
je ochotna uzavřít se třetí osobou kupní smlouvu na druh
a množství zboží sdělené společností ELPIK. Dne 23. 11. 2006
byla stěžovatelce vystavena společností ELPIK faktura na
částku 2.250.000 Kč bez DPH za zprostředkování.

Jelikož o tomto účetním případu nebyly zjištěny další
podrobnosti, vyzval správce daně stěžovatelku, aby dolo-
žila, že zprostředkovatelské služby byly skutečně provede-
ny společností ELPIK tak, jak stěžovatelka dokládá. Dále
správce daně požadoval uvést podrobnosti o uzavření
smlouvy o zprostředkování a specifikovat, jaký obchod byl
na základě zprostředkovatelských služeb provedených
společností ELPIK uzavřen, kdy se tak stalo a jaká byla
jeho hodnota.

Nejvyšší správní soud má za to, že žalovaný i krajský soud
nesprávně vyhodnotily provedené důkazy týkající se
nákladu v podobě provize účtované společností ELPIK.
Nesprávný závěr žalovaného i krajského soudu je přede-
vším důsledkem chybného hodnocení výpovědi svědka
pana Ing. B1 a v jejím kontextu i hodnocení výpovědi
svědka Ing. Karafiáta. Žalovaný i krajský soud vycházeli
z toho, že stěžovatelka tvrdí, že dodávka zboží společnos-
ti GEMO OLOMOUC jí byla zprostředkována společností
ELPIK, jež se zasloužila o navázání obchodních vztahů.
Tak tomu ovšem není. Stěžovatelka nikdy netvrdila, že by
se společnost ELPIK přímo podílela na zprostředkování
kontaktu mezi stěžovatelkou a společností GEMO
OLOMOUC. Takovýto závěr žalovaného nelze dovodit ani
z obsahu smlouvy o zprostředkování.

Stěžovatelka po celé daňové řízení setrvávala na svém tvr-
zení, že společnost ELPIK poskytla stěžovatelce takové
informace ( jejichž povahu rámcově upřesnila, na jejichž
základě poté zpracovala nabídku, kterou společnost
GEMO OLOMOUC akceptovala. S ohledem na peripetie,

které doprovázely generálního dodavatele stavby „Multi-
funkční obchodní centrum Dlouhá míle“ společnost
GEMO OLOMOUC a které rámcově popsal ve své výpo-
vědi svědek Ing. B1 i svědek Ing. Karafiát, je pravděpo-
dobné, že zástupci společnosti ELPIK, kteří na stavbě pra-
covali jako zaměstnanci předchozího dodavatele svítidel
společnosti ELMA – THERM, disponovali detailnějšími
informacemi o tomto investičním záměru než jakékoliv
třetí osoby. Lze předpokládat, že věděli alespoň to, jaké
obchodní podmínky byly sjednány mezi společností
GEMO OLOMOUC a společností ELMA – THERM, a tedy
byli s to na tomto základě odvodit, jaké podmínky by měl
uchazeč o převzetí dodávky po společnosti ELMA –
THERM generálnímu dodavateli nabídnout. Stejně tak se
jeví jako logické vysvětlení jednatele společnosti ELPIK,
proč se o tuto zakázku nemohla tato společnost ucházet
sama (nedostatek finančních zdrojů čerstvě založené spo-
lečnosti). Za těchto okolností se tedy jeví jako pravděpo-
dobné, že bylo v možnostech společnosti ELPIK dopomoci
stěžovatelce ke zpracování konkurenceschopné nabídky,
následně předložené společnosti ELMA – THERM. Tvrze-
ní stěžovatelky, podpořená výpovědí svědka Ing. Karafiá-
ta, jednatele společnosti ELPIK, a svědka Ing. B1, zaměst-
nance společnosti GEMO OLOMOUC, které se navzájem
podporují a dokreslují okolnosti, za nichž stěžovatelka zís-
kala zakázku od společnosti GEMO OLOMOUC, lze dle
soudu považovat za hodnověrné vylíčení průběhu
obchodní transakce, jehož reálnost se nezdá být neprav-
děpodobnou. Soud nikterak nehodnotí korektnost postu-
pu jednotlivých aktérů (např. z pohledu porušení obchod-
ního tajemství, nekalé soutěže), neboť tento aspekt není
pro správné stanovení základu daně z příjmů právnických
osob rozhodný.

Správce daně se snažil tvrzení stěžovatelky zpochybnit,
přičemž se opřel o výpověď svědka Ing. B1 ze společnosti
GEMO OLOMOUC, z níž správce daně zjistil, že obchodní
vztahy mezi uvedenou společností a stěžovatelkou nebyly
navázány přičiněním společnosti ELPIK, nýbrž v důsledku
toho, že se stěžovatelka přihlásila do výběrového řízení
a v něm uspěla. Dle Nejvyššího správního soudu ovšem
tato výpověď nezpochybňuje tvrzení stěžovatelky. Jak
soud již shora uvedl, stěžovatelka tvrdila, že společnost
ELPIK jí pouze poskytla informace, které pro ni byly účel-
né při sestavování nabídky pro výběrové řízení, nikoliv že
by jí tato společnost obchod svým přímým vystupováním,
či dokonce jednáním se společností GEMO OLOMOUC
zajistila.

Výpověď svědka Ing. Karafiáta je dle žalovaného i krajské-
ho soudu vyvrácena právě vypovědí svědka Ing. B1. Dle
Nejvyššího správního soudu tomu tak však není. Výpověď
svědka Ing. B1 v žádném ze svých aspektů není v rozporu
s výpovědí svědka Ing. Karafiáta, ba naopak obě výpovědi
se doplňují a ve svém celku podporují tvrzení stěžovatel-
ky. Byť lze mít k části obsahu výpovědi svědka Ing. Karafiá-
ta jisté výhrady pramenící z úsečných odpovědí na začát-
ku výslechu týkajícího se vztahu se společností EURO
MVGA, působí druhá část výpovědi týkající se vztahu se
společností GEMO OLOMOUC uceleně, odpovědi jsou
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konkrétní, spontánní. Svědek odpověděl na všechny dota-
zy správce daně. Hodnotil-li následně správce daně výpo-
věď svědka jako obecnou, neměl pro toto hodnocení
v protokolu o ústním jednání žádný podklad. Z protokolu se
totiž nepodává, že by správce daně vyzval svědka k větší
konkrétností jeho odpovědí, resp. že by svědek nebyl
schopen přiměřeně objasnit detaily šetřeného obchodního
případu.

Žalovaný dále založil své pochybnosti o pravdivosti před-
ložených písemných dokladů na tom, jak byla ve smlouvě
o zprostředkování konstruována výše provize. Dne 20. 6. 2006
byla uzavřena smlouva o zprostředkování, která upravila
výši provize způsobem popsaným výše. Nabídka stěžova-
telky adresovaná společnosti GEMO OLOMOUC je však
datována až dne 28. 6. 2006, objednávku pak společnost
GEMO OLOMOUC vystavila až dne 3. 7. 2006.

Konstrukce výše provize pracuje se dvěma proměnnými
(kupní cena a minimální cena požadovaná stěžovatelkou)
a jednou konstantou (provize ve výši 2.250.000 Kč).
Ovlivnit výši ceny bylo plně v rukou stěžovatelky, neboť
ona se hlásila do výběrového řízení a jako nezbytnou nále-
žitost nabídky musela uvést i výslednou cenu. Bylo tedy na
stěžovatelce, aby buď nejprve stanovila svoji minimální
cenu a k ní připočetla pevně stanovenou provizi, a tak
dostala výslednou nabídkovou cenu, nebo aby nejprve
určila výslednou nabídkovou cenu s tím, že z ní bude
muset vyplatit společnosti ELPIK pevně stanovenou provi-
zi a teprve zbylá část bude čistým příjmem stěžovatelky.
Ze smluvního ujednání o výši provize nelze dovodit, jak
činí žalovaný i krajský soud, že výše provize nebyla ve
smlouvě stanovena pevně a měla být určena až jako rozdíl
dosažené kupní ceny a minimální ceny požadované stěžo-
vatelkou. Ze smlouvy naopak plyne, že provize byla sta-
novena fixní částkou, což samozřejmě neznamená, že by
následně nemohlo dojít v závislosti na výši sjednané kupní
ceny ke změně dohody o výši provize. O anachronismu
v jednání stěžovatelky, který by zakládal pochybnosti

o správnosti a průkaznosti předložených účetních dokla-
dů a na nějž se žalovaný i krajský soud odvolávají, tak
nemůže být řeč. Tím spíše ne, že faktura byla společností
ELPIK vystavena až dne 23. 11. 2006, tedy dávno poté, co
došlo k uzavření kupní smlouvy mezi stěžovatelkou a spo-
lečností GEMO OLOMOUC poté, co byla známa výsledná
cena dodávky. Faktura přitom byla stěžovatelkou akcepto-
vána a závazek zanikl dobrovolným započtením pohledá-
vek na základě dohody. Soud tak uzavírá, že úvahu žalo-
vaného a krajského soudu na téma anachronismu při
sjednávání výše provize je v rozporu s obsahem správního
spisu (především samotné smlouvy o zprostředkování).
Tato úvaha proto nemohla relevantním způsobem zpo-
chybnit pravdivost předložených účetních dokladů.

Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že stěžova-
telka účetními doklady týkajícími se obchodu se společ-
ností ELPIK, stejně jako účetními doklady týkajícími se
obchodu se společností GEMO OLOMOUC prokázala
přijetí plnění od společnosti ELPIK a tím unesla své prvot-
ní důkazní břemeno dle § 31 odst. 9 ZSDP. Naproti tomu
správce daně provedenými důkazy neunesl své důkazní
břemeno ohledně důvodnosti pochyb o pravdivosti před-
ložených účetních dokladů ve smyslu § 31 odst. 8 písm. c)
ZSDP. Závěr krajského soudu i žalovaného, dle nichž stě-
žovatelka neprokázala existenci plnění ze strany společ-
nosti ELPIK, je v rozporu s provedeným dokazováním,
tedy s obsahem správního spisu.

S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyšší správní soud
k závěru, že kasační stížnost je důvodná, a proto zrušil
rozsudek krajského soudu (§ 110 odst. 1 věta první před
středníkem s. ř. s.). Již krajský soud měl v řízení o žalobě
zrušit rozhodnutí žalovaného pro vady řízení, které mohly
mít vliv na zákonnost rozhodnutí, a proto, že některé
závěry žalovaného jsou v rozporu s obsahem spisu. Nej-
vyšší správní soud tedy na základě § 110 odst. 2 písm. a)
s. ř. s. zrušil i rozhodnutí žalovaného a věc vrátil k dalšímu
řízení žalovanému.
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Inzerce

CD – SBORNÍK PŘÍKLADŮ 2011

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 2010.

Cena publikace je 150 Kč vč. DPH + poštovné. 

Sborník lze 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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Významnou mezinárodní institucí v oblasti boje proti
daňovým únikům je OECD, jejíž jedním z hlavních cílů je
boj proti daňovým únikům, v rámci kterého je důležitým
prostředkem mezinárodní výměna informací mezi daňo-
vými správami jednotlivých zemí. OECD tak zaštiťuje také
Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací
pro daňové účely, jehož vznik iniciovalo cca 100 států
světa. Hodnotící zpráva (v originálu Peer review) přináší
shrnutí, jak jsou naplňovány standardy, ke kterým se státy
v této oblasti zavázaly. V poslední době se k těmto stan-
dardům přihlásily i země považované za daňové ráje.
Samotnou Hodnotící zprávu posuzuje a schvaluje užší
skupina zástupců z některých těchto států. Nyní proběhlo
hodnocení v 1. fázi, která je založena jen na posouzení
legislativní úpravy v každém státě. Následovat bude 
2. fáze zaměřená na praktickou část (předpokládaný ter-
mín hodnocení je přelom let 2013 a 2014).

Dohodnuté standardy lze považovat za „soft law“ OECD,
nicméně státy jsou nepřímo nuceny k jejich dodržování
tím, že nesplnění standardů má negativní dopad na mezi-
národní hodnocení postavení daného státu. Česká repub-
lika musí podat vyjádření a návrhy dalších kroků k závě-
rům Hodnotící zprávy do konce září 2012 a odpovědnou
institucí za Českou republiku je Ministerstvo financí, které
předkládá vládě návrh usnesení. 

Hodnotící zpráva, kterou zpracovalo Globální fórum
v první fázi hodnocení, se dotýká i profese daňového
poradce a jeho profesní mlčenlivosti. Zpráva napadá pří-
liš rozsáhlou mlčenlivost advokáta a daňového poradce
v právní úpravě České republiky a uvádí, že rozsah této
výsady u těchto profesí v ČR je výrazně vyšší „než výsa-
dy poskytované podle mezinárodních standardů“
a tento rozsah by mohl bránit účinné výměně daňových
informací. Tento závěr zpráva zdůvodňuje tím, že profesní
mlčenlivost se vztahuje „i na sdělení vypracovaná pro jiné

účely než vyhledání nebo poskytnutí právní rady nebo
použití v probíhajícím nebo zamýšleném právním řízení.“
a „Právní výsady se dále vztahují nejen na informace sdě-
lené v rámci komunikace mezi odborníkem a klientem, ale
i v rámci komunikace mezi klientem a další osobou, která
není odborníkem.“ Zpráva tak vyzývá Českou republiku
k zajištění úpravy této profesní výsady tak, aby umožňo-
vala výměnu informací v souladu se standardem.

Z formulace použité ve Zprávě je profesní mlčenlivost
hodnocena nesprávně pouze jako profesní výsada, a niko-
liv povinnost, a i toto nesprávné hodnocení ovlivňuje
závěry Zprávy.

Ministerstvo financí tak navrhlo v první verzi návrh usne-
sení vlády, kterým se ukládá ministru financí „předložit
novelu zákona o daňovém poradenství a novelu daňové-
ho řádu, která upraví vázanost povinností mlčenlivosti
daňových poradců a advokátů tak, aby tato povinnost
mlčenlivosti nebyla překážkou účinné výměny informací
v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, a to do
30. 6. 2013.“

Komora proti závěrům Hodnotící zprávy i návrhu usnese-
ní podala zásadní připomínky, které zpracoval a koordi-
noval Ing. Jiří Nesrovnal, a trvala na zachování stávajícího
rozsahu mlčenlivosti daňového poradce, dále rovněž
Česká advokátní komora vznesla zásadní námitky proti
návrhu. Na základě těchto připomínek Ministerstvo finan-
cí původní návrh usnesení revidovalo v tom směru, že by
měla být nejdříve předložena „analýza institutu mlčenli-
vosti daňových poradců a jejího rozsahu včetně meziná-
rodní komparace a případného návrhu změny legislativ-
ní úpravy tohoto institutu, a to s ohledem na doporučení
Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost
a výměnu informací pro daňové účely tak, aby tato povin-
nost mlčenlivosti nebránila účinné výměně informací
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Dal‰í snaha státu o omezení
mlãenlivosti daÀového poradce

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, právní oddělení KDP ČR

Mlãenlivost daÀového poradce, zákonem upravená v § 6 odst. 9 zákona 

ã. 523/1992 Sb., je jednou ze zásadních profesních povinností daÀového

poradce. Toto ustanovení zároveÀ taxativnû stanoví prÛlomy do této mlãenli-

vosti. Celosvûtové úsilí jak v boji proti praní ‰pinav˘ch penûz a financování

terorismu, tak i v boji proti daÀov˘m únikÛm, s sebou pfiiná‰í i snahu o dal‰í

prÛlomy do profesní mlãenlivosti daÀov˘ch poradcÛ a advokátÛ. âlánek upo-

zorÀuje na dal‰í takovou snahu o její prolomení, kde byla Komora úspû‰ná

v odvrácení dal‰ího omezení mlãenlivosti daÀového poradce.

http://www.kdpcr.org/Main/Download.aspx?fn=\komredsys\Hodnotici_zprava_GF.doc
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=LegislationComment.ascx&LngID=0&Year=2012


v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní a to do
30. 6. 2013.“

Při vypořádání připomínek, které za Komoru vedl Ing. Jiří
Nesrovnal a zúčastnili se ho Ing. Vlastimil Sojka a Mgr. Vla-
dimír Šefl, byly zopakovány zásadní důvody proti průlomu
do profesní mlčenlivosti, a naopak zdůrazněno, že rozsah
zákonné mlčenlivosti jako zásadní profesní povinnosti,
která v prvé řadě slouží ochraně klienta, by měl být s ohle-
dem na zachování důvěry mezi klientem a daňovým
poradcem rozšířen. Obecně by orgány daňové správy
měly informace požadovat vždy od daňového subjektu,
který má povinnost tyto informace poskytnout.

S ohledem na některé sporné body Zprávy byl vznesen
dotaz na způsob shromažďování podkladů pro Hodnotící
zprávu. Ing. Sojka vznesl dotaz, jakým způsobem byly
shromažďovány podklady pro Hodnotící zprávu, zástupci
MF sdělili, že jednotlivé země v této 1. fázi předkládaly
pouze překlady právní úpravy jednotlivých oblastí. Na
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dotaz na nastavení mezinárodních standardů v oblasti
výsad profesní mlčenlivosti, o nichž se Hodnotící zpráva
zmiňuje, bylo ze strany Ministerstva financí sděleno, že se
jedná o obecné standardy výměny informací v daňových
záležitostech, které jsou upraveny v čl. 26 Modelové
smlouvy OECD o výměně informací v oblasti daní. Nicmé-
ně tyto standardy se netýkají výslovně rozsahu profesní
mlčenlivosti, resp. způsobu jejího prolomení pro tyto
účely.

Ze strany Komory tak bylo uvedeno, že některé závěry
Hodnotící zprávy se jeví jako sporné, a bylo tak navrženo
zpracování mezinárodní analýzy institutu mlčenlivosti daňo-
vých poradců ale v posunutém termínu do 31. 12. 2013,
tedy o šest měsíců později proti návrhu MF. Dále byla
navržena úprava formulace v návrhu usnesení vlády. Ze
strany Ministerstva financí byly tyto zásadní změny akcep-
továny, a Ministerstvo tak předloží vládě tento návrh usne-
sení (pozn.: jedná se o výňatek z návrhu):

NÁVRH USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne ...................... č. ......................

k materiálu „Opatření vyplývající z doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu
informací pro daňové účely o České republice – Fáze 1 – Právní a legislativní rámec“

Vláda

II. ukládá

b) předložit analýzu institutu mlčenlivosti daňových poradců a jejího rozsahu včetně mezinárodní komparace, a to
s ohledem na doporučení Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové
účely,

a to do 31. 12. 2013.

Z posledních kroků nejen ze strany českých orgánů státní
správy (např. nový trestní zákoník), ale především institucí
mezinárodního společenství (kdy kromě hodnocení
Globálního fóra v letošním roce probíhá i hodnocení
plnění povinností v oblasti boje proti praní špinavých
peněz a financování terorismu) je zřejmý zcela jasný trend
na upřednostňování přístupu k informacím pro orgány

státní správy na úkor profesních povinností (a práv)
daňových poradců, mezi které je možné především
zařadit povinnost mlčenlivosti. Komora daňových
poradců je nadále připravena těmto tlakům čelit tak, aby
alespoň zachovala současnou úroveň zákonné úpravy
mlčenlivosti daňového poradce, a to i v rámci mezi-
národní spolupráce s ostatními profesními komorami.
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Jifií Nekováfi byl zvolen
prezidentem Confédération
Fiscale Européenne

Ing. Jifií Nekováfi byl zvolen do ãela Confédération Fiscale Européenne – organizace, zastfie‰u-

jící více neÏ 180 000 daÀov˘ch poradcÛ v Evropû, jejíÏ ãleny je 32 komor daÀov˘ch poradcÛ 

z 24 státÛ. Ing. Jifií Nekováfi tak navázal na své dosavadní pÛsobení v CFE, kdy byl v posledních

ãtyfiech letech jejím viceprezidentem.

Vážené kolegyně a kolegové,

v pátek 21. 9. 2012 dosáhla naše Komora daňových poradců na mezinárodním poli zcela
ojedinělého a historického úspěchu. Poprvé v 53 leté historii byl do čela Confédération Fiscale
Europpéenne zvolen daňový poradce z bývalého „východního bloku“. To, že jsem byl zvolen
100 % hlasů prezidentem této organizace a Petra Pospíšilová potvrzena ve funkci předsedkyně
výboru pro nepřímé daně je oceněním profesionality a úrovně daňového poradenství v České
Republice. Funkce se ujímáme od ledna příštího roku.

Poděkování patří těm daňovým poradcům, kteří mě podpořili v kandidatuře na tento
významný post.

Předsedat této organizaci v době, kdy se na úrovni Evropské komise a dalších evropských orgánů přemýšlí jak ještě více
regulovat nejrůznější profese (viz nová regulace auditorské profese) a činnosti, zvláště pak ty, které by mohly do
rozpočtů jednotlivých států přinést více peněz, je zcela jistě výzvou a nelehkým úkolem.

Jsme na určité křižovatce, která je dána globálním vývojem světové ekonomiky a přístupem vlád k výběru daní. Jejich
zcela novému chápání daňového plánování a daňové optimalizace. Neměli bychom vnímat CFE pouze jako zastřešující
organizaci pro národní organizace daňových poradců, ale chceme ji vnímat také jako sjednocující organizaci, jejímž
úkolem je výměna zkušeností a rozšiřování „best practice“ v profesi daňového poradenství. V této souvislosti je páteční
přijetí nové strategie CFE velkým příslibem v další činnosti této organizace. V průběhu let se nám podařilo názorově
sblížit s představiteli velkých zemí jako je Velká Británie a Německo. Současně jsem si však vědom určitého rozporu
v ambiciózních cílech a finančních možnostech CFE. Možnosti, jak posílit finanční zdroje CFE nejsou příliš velké.
Nemůžeme jít cestou zvyšování členských příspěvků a ani cestou vlastních aktivit, které by byly konkurencí vůči aktivitám
národních organizací daňových poradců. To jsme si při nepříliš úspěšné realizaci bussines plánu CFE zakázali. Můžeme
tedy jít jen cestou určitých projektů, o něž by měla zájem Evropká komise a kde bychom dali příležitost našim kolegům
z Fiscal Committee se uplatnit. Dále můžeme v úzké spolupráci s národními organizacemi využít synergií a využít značku
CFE v určitých vzdělávacích programech, a pomoci tak především středním a menším daňovým poradcům být více
„crossborder“ a mezinárodní.

Vzhledem k vývoji v oblasti daní nás čeká mnohem užší spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi daňových
poradců v Asii (AOTCA) a v Africe (WAUTU). Současně je nezbytná spolupráce s organizacemi daňových poradců
v zemích BRIC. Ukazuje se, že se celosvětově zvyšuje role OSN v oblasti daňových politik a bude se muset hledat nová
cesta v oblasti „transfer pricingu“, kdy dosavadní pravidla OECD nejsou zeměmi BRIC respektována. Bude se také hledat
optimální postavení profese daňového poradce v trojúhelníku: stát – daňový poradce – daňový poplatník.

Ing. Jiří Nekovář
daňový poradce, č. osvědčení 002

viceprezident CFE



S
TA

N
O

V
IS

K
O

 N
Ú

R

e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 10/2012

k úãetním aspektÛm rozsudku 
Nejvy‰‰ího správního soudu 
ãj. 5 Afs 45/2011-94 ze dne 19. 4. 2012

Zástupci KDP âR v NÚR (Ing. Martin Tuãek, Ing. Jana Skálová, Ph.D., Mgr. Edita ·evcovicová,

Ing. Zdenûk Urban) upozorÀují na následující stanovisko NÚR ze dne 17. 7. 2012, které je

dostupné na www.nur.cz.

Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce založená k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji
účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.

Zakládajícími členy jsou: 
� Komora auditorů České republiky
� Komora daňových poradců České republiky
� Svaz účetních
� Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví.

Přesto, že si NÚR váží práce NSS, kterou odvádí na poli výkladu daňového práva při vyjasňování sporných a nejedno-
značných otázek, které mnohdy vycházejí z účetnictví podnikatelských subjektů a plně respektuje autonomii a nezávis-
lost rozhodování NSS, dovoluje si tímto upozornit a zaujmout stanovisko k vybraným účetním aspektům rozsudku číslo
5 Afs 45/2011-94, ve kterém se NSS zabýval otázkou zdanění kursových zisků. 

Nechceme polemizovat s daňovým posouzením tohoto konkrétního případu, který v konečném důsledku rozsudek před-
stavuje, avšak vzhledem k primárnímu zaměření naší organizace na účetnictví, nesouhlasíme s některými tvrzeními týka-
jícími se účetnictví uvedenými v rozsudku, která považujeme za nepravdivá a mohou být za určitých okolností i spole-
čensky nebezpečná. 

Rozsudek v úvodní části bodu „V. Posouzení věci NSS“ velmi správně upozorňuje na odlišné cíle finančního účetnictví
a daní, s čímž se plně ztotožňujeme a současná praxe to dle našeho názoru respektuje. 

Hlavním úkolem finančního účetnictví bylo od jeho vzniku a následně po staletí až do současnosti poskytování objektiv-
ních a pravdivých informací o hospodaření společností externím uživatelům účetních závěrek tak, aby mohli na jejich
základě činit ekonomická rozhodnutí. Tento základní princip („true and fair view“) je spojen s podstatou finančního
účetnictví a explicitně uveden nejen ve 4. směrnici EU a v koncepčním rámci IFRS, ale v ČR je zakotven v zákoně o účet-
nictví, který ukládá v § 7 odst. 1 povinnost účetním jednotkám vést účetnictví tak, „…aby účetní závěrka sestavená na
jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky“. S tímto zákonným
ustanovením je v příkrém rozporu tvrzení uvedené v rozsudku, že „Účetnictví samo o sobě „papírově“ vylepší nebo zhorší
finanční situaci, přitom zisky jsou pouze virtuální.“ 

Toto tvrzení popírá nejen zmíněné ustanovení zákona o účetnictví, ale rovněž existenci celé profese auditorů a institut
ověřování účetní závěrky auditorem, jehož cílem je právě potvrzení nezávislou kvalifikovanou osobou, že předkládaná
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz skutečnosti. Ověření účetní závěrky auditorem je vyžadováno jak usta-
noveními zákona o účetnictví, tak i obchodním zákoníkem a jinými právními předpisy, a problematika auditu a auditorů
je upravena zvláštním zákonem o auditorech. Na základě této regulace existuje Komora auditorů ČR a Rada pro veřejný
dohled nad auditem.

Rozsudek vychází z toho, že existuje rozdíl mezi realizovaným a nerealizovaným kursovým ziskem či ztrátou, což české
účetní ani daňové právo nezná, a toto rozlišování není obsaženo ani v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví
(IFRS), jejichž koncepční rámec rozsudek ve svém úvodu zmiňuje. Za myšlenku popírající naprosto akruální princip
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uplatňovaný v účetnictví je nutno považovat tezi, že vyčíslení a zaúčtování kursových rozdílů v důsledku změny kursu je
pouhé „…navození jakési fiktivní situace, která nemá odraz ve skutečnosti, neboť výše závazků zůstává v cizí měně
nadále stejná, a ke směně cizí měny za českou korunu nedošlo.“ Hodnota závazků (resp. pohledávek) v cizí měně se sice
opravdu nezměnila, ale NSS zde nezohlednil skutečnost, že účetnictví se vede v souladu se zákonem o účetnictví 
v českých korunách, ve kterých je rovněž vyčíslen výsledek hospodaření, který je v českých korunách zdaňován a pří-
padně distribuován vlastníkům. Vyčíslení a zaúčtování kursového rozdílu je tedy nezbytným přeceněním pohledávek
a závazků na srovnatelnou základnu na základě kursu vyhlašovaného ČNB ke dni účetní závěrky a je nutným předpo-
kladem akruálnosti vykazovaných výsledků hospodaření. V opačném případě by hrozilo neakceptovatelné přesunování
zisků mezi obdobími a přerozdělování zisků mezi vlastníky v případě vlastnických změn, což teze o „fiktivnosti“ kurso-
vých rozdílů ignoruje.

Konstatování soudu, že: „Ziskem může být pouze zhodnocení koruny vůči zahraniční měně doprovázené fyzickým
tokem peněz, které je ovšem jasné až k datu uskutečnění operace (splátky, na kterou bylo vynaloženo méně českých
korun).“, například vůbec nepočítá s kursovými rozdíly vznikajícími na finančních prostředcích držených v cizí měně,
u kterých by podle této teze došlo ke kursovému rozdílu pouze jejich převedením na české koruny, což nemusí nikdy
nastat.

Takovýto pohled na kursové zisky a ztráty a jejich vliv na ekonomiku podniků jako „fiktivních“ účetních operací popírá
existenci zajišťovacích instrumentů, které podniky používají k odstranění kursového rizika a celé obory podnikání napří-
klad finančních institucí či devizových burz. Kursové rozdíly jsou účtovány do nákladů či do výnosů nejen v České repub-
lice a mají reálný vliv na výsledek hospodaření podniků a vyčíslení kursových rozdílů je na základě kursu vyhlašovaném
ČNB dostatečně spolehlivé pro rozhodování investorů při koupi akcií a nesení investorského rizika, pro rozhodování
bankéřů při poskytování úvěrů a nesení věřitelského rizika, pro rozhodování vlastníků o rozdělování zisku, výplatě likvi-
dačních zůstatků, pro ekonomy při zpracování finančních analýz apod. Na této ekonomické realitě nemůže změnit nic
žádný právní předpis ani rozsudek soudu. Z tohoto hlediska je kursový rozdíl, jako výsledek přecenění, přinejmenším
stejně reálným příjmem jako jiné položky zahrnované běžně do výsledku hospodaření (např. přecenění cenných papírů
apod.), a to při respektování toho, že stát má suverénní právo se rozhodnout o tom, co bude zdaňovat a jak, a to i bez
ohledu na účetnictví. 

Za odtržený od ekonomické podstaty a reality považujeme závěr rozsudku, kdy: „Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že
je třeba rozlišovat mezi kursovými rozdíly, vzniklými pouhým přepočtem a skutečnými kursovými zisky, resp. ztrátami.
Nerealizované kursové rozdíly nepředstavují zdanitelný příjem, neboť vznikají na základě přepočtu a nemají žádný rele-
vantní základ v nakládání s majetkem (operativní činností podnikatelského subjektu), nemají žádný vliv a dopad na
hospodářskou produktivitu, resp. výsledek hospodaření. Jedná se de facto pouze o virtuální zisky nebo ztráty.“

Žádný kursový rozdíl nevzniká pouhým přepočtem bez relevantního základu, jinak by nemohl být účtován a vykazován.
Uvedený závěr NSS by mohl vést ke zpochybnění řady zaúčtovaných položek a v konečném důsledku ke zpochybnění
účetnictví uplatňujícího akruální princip jako celku. Podle platného zákona o účetnictví (§ 3 odst. 1 zákona) „Účetní jed-
notky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti
časově a věcně souvisí … přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo
přijetí.“ Kursové rozdíly neexistují fiktivně jen v účetnictví, nejedná se o účetně technický problém, ale o způsob, jak věrně
a poctivě zachytit realitu, ke které došlo změnou kursu a představuje skutečné zbohatnutí nebo zchudnutí. Složky majet-
ku vyčíslené v cizí měně mění svoji hodnotu vyjádřenou v české měně v důsledku změny kursu a změna takové hodnoty
je skutečná bez ohledu na to, zda kursový rozdíl zaúčtujeme, nebo ne, což pocítí reálně každý, kdo takový majetek vlast-
ní, i kdyby nevedl účetnictví. Jednotné použití kursu ČNB pro přepočet ke konci účetního období, které je požadováno
zákonem o účetnictví, navíc zaručuje srovnatelnost a objektivitu takto vzniklých kursových rozdílů.

Účetnictví realitu nevytváří, pouze ji zachycuje a zobrazuje. Účetnictví si nevymýšlí položky, které v realitě neexistují a do
jeho pravidel a regulace jsou implementovány postupy, které nezbytnou shodu účetnictví s realitou zajišťují.

Zmiňované skutečnosti nepředstavují pouze specifický problém soudního sporu mezi dvěma subjekty, ale obecný pro-
blém týkající se celé podstaty určitých aspektů podnikání v globální ekonomice, který může vést k chybné interpretaci
předmětu a účelu účetnictví. 

NÚR se v toto stanovisku záměrně vyhnula posuzování daňových souvislostí závěrů a důsledků rozsudku, přestože je
považuje za závažné, ale věnovala se pouze některým částem textu rozsudku, které se týkají účetnictví a které jsou podle
názoru NÚR chybné a mohou být zavádějící. 

V Praze dne 17. 7. 2012
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Aktuálně najdete na www.kdpcr.orgDiář akcí

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

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

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

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

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

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

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Brno, Kozí 4, 3. patro, Velká zasedací místnost
Termín: 4. 10. 2012, 14:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Jana Skálová, Ph.D., daňová poradkyně č. 332, člen Prezidia KDP ČR, 

zkušební komisařka, auditorka
Garant: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Daňová abeceda – DPFO

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

Mapka s orientací v Praze.
Termín: 5.–6. 10. 2012, 9:00–17:00 hod.
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.540 Kč

Odborný jazykový kurz angličtiny

Typ akce: Vzdělávání – jazykové
Místo konání: U Půjčovny 952/2, Praha 1
Termín: 6. 10. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: 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.

Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Cena: 2.400 Kč 

Diář akcí
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3834&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3784&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_CSVTS_Lavka_DA.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3802&mgrp=1
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Klub DP zlínského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Kongresový sál Interhotelu Moskva, nám. Práce 2512, 762 70 Zlín
Termín: 8. 10. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR;

Ing. Ladislav Kubica, daňový poradce č. 2334, vedoucí Pracovní skupiny pro informatiku 
KDP ČR

Garant: Ing. Ivo Šulc, daňový poradce č. 10
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Kvalifikační zkoušky – 1. dílčí písemná část

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Voroněž I, Křížkovského 47, Brno
Termín: 9. 10. 2012, 8:30–17:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Kvalifikační zkoušky – 2. dílčí písemná část

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Voroněž I, Křížkovského 47, Brno
Termín: 10. 10. 2012, 8:30–17:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Kvalifikační zkoušky – opravy písemných prací

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Voroněž I, Křížkovského 47, Brno
Termín: 11. 10. 2012, 8:30–15:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

DPH, DPPO, DPFO v hotelu Olšanka

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 3, Kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská ulice č. 23
Termín: 11. 10. 2012, 9:00–18:00 hod.

12. 10. 2012, 9:00–13:00 hod.
Přednášející: JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, ředitel Finančního ředitelství pro hl. město Prahu; 

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

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

Zasedání Prezidia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Sídlo KDP ČR, Kozí 4, Brno
Termín: 15. 10. 2012, 9:00–18:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz
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Klub DP olomouckého regionu

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

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 15. 10. 2012, 8:30–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně č. 138, zkušební komisařka KDP ČR
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Národní účetní rada

Typ akce: Ostatní / nezařazené
Místo konání: Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Termín: 15. 10. 2012, 16:00–18:30 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Zkušenosti s daňovým řádem + komunikace se správcem daně 
pomocí datových schránek

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Plzeň, Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
Termín: 17.–18. 10. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: MVDr. Milan Vodička, daňový poradce č. 1366, člen Prezidia KDP ČR;

Ing. David Hubal, daňový poradce č. 2600, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Marek Piech, daňový poradce č. 984, vedoucí sekce POP, člen sekce správy daní KDP ČR;
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce č. 1865, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce č. 1381, člen Prezidia KDP ČR

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.970 Kč

Klub DP karlovarského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Parkhotel Sokolov, Husovy sady 2044, Sokolov
Termín: 18. 10. 2012, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Ing. Pavel Mošna, Finanční ředitelství v Plzni
Garant: Bc. Blanka Marková, daňová poradkyně č. 127
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Daňová abeceda – DPPO

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

Mapka s orientací v Praze.
Termín: 19.–20. 10. 2012, 9:00–17:00 hod.
Přednášející: Ing. Ilona Součková, Generální finanční ředitelství, specialistka v oblasti DPPO, přednáší 

na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.540 Kč 

Klub DP hodonínského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Dům kultury Hodonín, Horní Valy 3747/6
Termín: 23. 10. 2012, 9:00–15:00 hod.
Přednášející: JUDr. Jaroslav Kobík, daňový poradce č. 2373, vedoucí sekce správy daní 

a poplatků odborného kolegia KDP ČR
Garant: Ing. Petr Lunga, daňový poradce č. 1705
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Koordinační výbor

Typ akce: Koordinační výbor
Místo konání: Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, Praha 1, místnost č. 310
Termín: 23. 10. 2012, 13:00–16:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Zasedání Sekce pro profesní otázky

Typ akce: Odborné kolegium
Termín: 23. 10. 2012, 14:00–17:00 hod.
Místo konání: Brno, Kozí 4 – velká zasedací místnost ve 3. patře.
Garant: Ing. Marek Piech, daňový poradce č. 984
Kontakt: Vladimír Šefl, tel.: 542 422 325, mobil: 602 595 392, e-mail: sefl@kdpcr.cz

Společný seminář KDP ČR, NSS a GFŘ

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Budova Nejvyššího správního soudu ČR, Moravské nám. 6, Brno
Termín: 24. 10. 2012, 9:00–16:30 hod.
Přednášející: JUDr. Jana Jarešová, Ph.D., Generální finanční ředitelství;

Mgr. Lenka Krupičková, Komora daňových poradců ČR;
Ing. Zdeněk Burda, Komora daňových poradců ČR;
Ing. Miloslav Kopřiva, Generální finanční ředitelství

Garant: JUDr. Jaroslav Kobík
Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Cena: 2.000 Kč

Klub DP středočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské) 
Termín: 25. 10. 2012, 13:00–17:00 hod.
Přednášející: JUDr. Jaroslav Kobík, daňový poradce č. 2373, vedoucí sekce správy daní a poplatků 

odborného kolegia KDP ČR;
JUDr. Alena Kohoutková, advokátka

Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

DPH v judikátech soudního dvora EU

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské)
Termín: 26. 10. 2012, 9:00–16:00 hod.
Přednášející: Olga Holubová, daňová poradkyně č. 367, člen sekce DPH;

Ing. Tomáš Brandejs, daňový poradce č. 3191;
Ing. Michal Dušek, daňový poradce č. 4056, člen sekce DPH

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 1.800 Kč 

Kvalifikační zkoušky – ústní část

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Sídlo KDP ČR, Kozí 4, Brno
Termín: 29. 10. 2012, 8:30–15:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz
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Klub DP východočeského regionu

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

Eliščin sál v přízemí (parkovné 10 Kč/hod.)
Termín: 29. 10. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Pavel Běhounek, daňový poradce č. 601;

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757, člen Prezidia KDP ČR, 
vedoucí sekce DPPO KDP ČR

Garant: Bc. Martin Vycpálek, daňový poradce č. 2934
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP olomouckého regionu

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

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 29. 10. 2012, 9:30–14:00 hod.
Přednášející: Ing. Lubomír Harna, účetní expert, auditor
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Tradiční seminář v Nymburku

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk
Termín: 29.–30. 10. 2012, 9:00–18:00 hod.

31. 10. 2012, 9:00–13:00 hod.
Přednášející: JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, ředitel Finančního ředitelství pro hl. město Prahu;

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

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

Kvalifikační zkoušky – ústní část

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Sídlo KDP ČR, Kozí 4, Brno
Termín: 30. 10. 2012, 8:30–15:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Zkušenosti s daňovým řádem + komunikace se správcem daně 
pomocí datových schránek

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha, budova ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 1.–2. 11. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: MVDr. Milan Vodička, daňový poradce č. 1366, člen Prezidia KDP ČR;

Ing. David Hubal, daňový poradce č. 2600, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Marek Piech, daňový poradce č. 984, vedoucí sekce POP, člen sekce správy daní KDP ČR;
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce č. 1865, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce č. 1381, člen Prezidia KDP ČR

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.970 Kč 
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Odborný jazykový kurz angličtiny

Typ akce: Vzdělávání – jazykové
Místo konání: U Půjčovny 952/2, Praha 1
Termín: 3. 11. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: 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.

Garant: Ing. Martin Tuček
Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Cena: 2.400 Kč 

Zasedání Sekce účetnictví

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 254
Termín: 7. 11. 2012, 9:30–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

Zkušenosti s daňovým řádem + komunikace se správcem 
daně pomocí datových schránek

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517
Termín: 7.–8. 11. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: MVDr. Milan Vodička, daňový poradce č. 1366, člen Prezidia KDP ČR;

Ing. David Hubal, daňový poradce č. 2600, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Marek Piech, daňový poradce č. 984, vedoucí sekce POP, člen sekce správy daní 
KDP ČR;
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce č. 1865, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce č. 1381, člen Prezidia KDP ČR

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.970 Kč

Zasedání Sekce DPFO

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, zasedací místnost č. 254
Termín: 8. 11. 2012, 10:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz
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Daňová abeceda – Malé daně

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 9.–10. 11. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: 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

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.540 Kč 

Klub DP olomouckého regionu

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

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 12. 11. 2012, 9:30–14:00 hod.
Přednášející: Ing. Jiří Slavkovský, daňový poradce č. 4018
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Daň z příjmů v daňových judikátech (včetně judikatury NSS)

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Hotel Krystal, José Martího 2/407, Praha 6
Termín: 12. 11. 2012, 9:00–17:00 hod.

13. 11. 2012, 9:00–13:00 hod.
Přednášející: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757, člen Prezidia KDP ČR, 

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

Klub DP jihočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská třída 2306/14 – dříve GOMEL
Termín: 13. 11. 2012, 9:00–15:00 hod.
Přednášející: Ing. Jana Skálová, Ph.D., daňová poradkyně č. 332, člen Prezidia KDP ČR, 

zkušební komisařka KDP ČR, auditorka
Garant: Jiřina Liláková, daňová poradkyně č. 1958
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Zkušenosti s daňovým řádem + komunikace se správcem 
daně pomocí datových schránek

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Hradec Králové, hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
Termín: 14.–15. 11. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: MVDr. Milan Vodička, daňový poradce č. 1366, člen Prezidia KDP ČR;

Ing. David Hubal, daňový poradce č. 2600, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Marek Piech, daňový poradce č. 984, vedoucí sekce POP, člen sekce správy daní 
KDP ČR;
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce č. 1865, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce č. 1381, člen Prezidia KDP ČR

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.970 Kč

Klub DP karlovarského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Parkhotel Sokolov, Husovy sady 2044, Sokolov
Termín: 15. 11. 2012, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Mgr. Jiří Tvrdý, Finančně analytický útvar Ministerstva financí
Garant: Bc. Blanka Marková, daňová poradkyně č. 127
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Sekce mezinárodní zdanění a clo

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: White & Case – Na Příkopě 850/8, 110 00 Praha – Nové Město
Termín: 15. 11. 2012, 13:00–16:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

Klub DP jihočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: České Budějovice, hotel Budweis, Mlýnská 6, www.hotelbudweis.cz
Termín: 16. 11. 2012, 9:00–15:00 hod.
Přednášející: Ing. Pavel Běhounek, daňový poradce č. 601
Garant: Jiřina Liláková, daňová poradkyně č. 1958
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Tradiční seminář v Nymburku

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk
Termín: 19.–20. 11. 2012, 9:00–18:00 hod.

21. 11. 2012, 9:00–13:00 hod.
Přednášející: JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, ředitel Finančního ředitelství pro hl. město Prahu;

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

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Daňová abeceda – Účetnictví

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 20.–23. 11. 2012, 9:00–17:00 hod.
Přednášející: Ing. Jana Skálová, Ph.D., daňová poradkyně č. 332, člen Prezidia KDP ČR, 

zkušební komisařka KDP ČR, auditorka;
Ing. Pavlína Kouřilová, lektorka řady vzdělávacích agentur

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 7.500 Kč

Zkušenosti s daňovým řádem + komunikace se správcem 
daně pomocí datových schránek

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Liberec, Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3
Termín: 22.–23. 11. 2012, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: MVDr. Milan Vodička, daňový poradce č. 1366, člen Prezidia KDP ČR;

Ing. David Hubal, daňový poradce č. 2600, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Marek Piech, daňový poradce č. 984, vedoucí sekce POP, člen sekce správy daní 
KDP ČR;
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce č. 1865, člen Prezidia KDP ČR;
Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce č. 1381, člen Prezidia KDP ČR

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.970 Kč

Regionální klub DP VYSOČINA

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Hotel Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, www.skalskydvur.cz
Termín: 24. 11. 2012, 9:00–18:00 hod.

25. 11. 2012, 8:00–12:00 hod.
Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR;

Ing. Eva Sedláková, Ministerstvo financí ČR, specialistka v oblasti DPFO;
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757, člen Prezidia KDP ČR, 
vedoucí sekce DPPO KDP ČR

Garant: Ing. Jiří Dušek, daňový poradce č. 535
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP teplického regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Dům kultury Teplice, Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice
Termín: 26. 11. 2012, 9:00–14:00 hod.
Přednášející: Olga Holubová, daňová poradkyně č. 367, člen sekce DPH
Garant: Ing. Jana Müllerová, daňová poradkyně č. 1801
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Národní účetní rada

Typ akce: Ostatní / nezařazené
Místo konání: Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze – Nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Termín: 26. 11. 2012, 16:00–18:30 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz
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Zasedání Prezidia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: TOP HOTEL Praha
Termín: 29. 11. 2012, 10:00–16:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Valná hromada KDP ČR – předběžný termín

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: TOP HOTEL Praha
Termín: 30. 11. 2012, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Jaromír Papírník, tel.: 542 422 324, e-mail: papirnik@kdpcr.cz

Klub DP teplického regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Dům kultury Teplice, Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice
Termín: 4. 12. 2012, 9:00–13:00 hod.
Přednášející: Ing. Lucie Rytířová, Ministerstvo financí ČR
Garant: Ing. Jana Müllerová, daňová poradkyně č. 1801
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Změna běžného účtu

Vážení daňoví poradci,

dovolujeme si Vás informovat o změně běžného účtu KDP ČR. Veškeré platby poukazujte na nový běžný účet vedený 
u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 2107491443/2700.

Původní účet č. 1095470287/0100 vedený u Komerční banky, a.s., bude zrušen.

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
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DaÀov˘ poradce má moÏnost (mimo urãit˘ch akcí – napfi. klubová setkání ãi

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

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

* Je zajišťováno pouze na vybraných akcích.

číslo osvědčení: __________________________________________________________________ jméno, příjmení, titul:  ______________________________________________________________________

telefon: ____________________________________________________________ e-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________

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

IČ: ____________________________________________________________________ DIČ: __________________________________________________________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Přihláška na vzdělávací akce KDP ČR
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Objednací lístek na publikace

Název publikace/ks: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo osvědčení: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jméno, příjmení, titul: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakturační adresa: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IČO: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIČ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovní adresa: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poznámka: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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