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VáÏené kolegynû, 
VáÏení kolegové, 

v minulém Bulletinu se kolega Martin Tuček zamýšlel nad tím, jakým způsobem Komora
oslaví své výročí 20 let od ustavující Valné hromady v roce 1993. Určitě to je příležitost
zavzpomínat na uplynulá léta (alespoň pro některé z nás), podívat se na to, jakým způsobem
a kam se vyvinulo daňové poradenství, jak se změnily služby, které klientům poskytujeme,
jakým způsobem daňové poradenství vykonáváme.

Posun je to určitě významný. Rozsah služeb, které klienti požadují, a jejich struktura, je
mnohem komplexnější, klienti jsou vzdělanější, a tudíž náročnější, požadují vysoký standard
a kvalitu služeb za ceny nižší než před několika lety nazpět. Dnes můžeme se slzou v oku
vzpomínat na doby, kdy se klienti ptali na sazbu daně z příjmů právnických osob a za
odpověď byli ochotni zaplatit…

Mění se i daňová správa, a ne nevýznamným způsobem. Možná budete namítat, že na „svém“ finančním úřadě (vlastně
bych měla spíše psát na územním pracovišti) potkáváte pořád tu samou pracovnici správce daně. To je nepochybně
možné, ale reorganizace, kterou naše daňová správa absolvovala v posledním roce, je jednoznačným signálem toho, že
je připravena na další, hlubší změny. Máme tady od loňského roku nový Specializovaný finanční úřad pro velké subjekty,
a velkou reorganizaci finančních úřadů od počátku tohoto roku. I když to zatím není asi znát, lze očekávat, že toto je
určitým předstupněm větší specializace na straně daňové správy, která se dříve nebo později projeví tím, že naše klienty
bude daňová správa „zkoušet“ mnohem detailněji v oblastech, které dosud často procházely bez povšimnutí.

Není se čemu divit. V současné době pokračujících hospodářských problémů nejen v Evropě se většina daňových správ
zabývá otázkou, jak udržet (a možná i zvýšit) výběr daňových příjmů pro příslušné státní pokladny. Daňové správy tak
hledají cesty, jak vybrat více a efektivněji. Na celosvětové úrovni je v posledních letech patrná snaha o větší kooperaci
mezi daňovými správami a koordinaci jednotlivých kroků a aktivit na mezistátní úrovni, automatickou výměnou informací
počínaje přes sledování agresivních struktur daňového plánování stále dál. Toto je patrné jak na úrovni OECD, tak na
úrovni Evropské unie. Tímto směrem se také ubírají návrhy, které v posledních měsících předkládá k projednání členským
státům Komise, např. nový návrh směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční
zájmy unie.

Všechny tyto okolnosti mě vedou k myšlenkám na to, jakým směrem by se mělo ubírat daňové poradenství v dnešních
podmínkách a jaké by měl mít daňový poradce v blízké budoucnosti vlastnosti. Výhody, které přinášela skutečnost, že je
člověk certifikovaným daňovým poradcem, členem naší Komory, tj. má „kulaté razítko“ a možnost zpracovat daňové
přiznání, zastupovat klienta před správcem daně a odložit termín pro podání daňového přiznání, se postupně vytrácejí,
ať tím, že obdobné postavení mají advokáti, nebo možnost zastupování klientů získají i necertifikované osoby atd., je čím
dál jasnější, že daňový poradce bude muset umět klientovi přinést výraznou přidanou hodnotu pro to, aby byl klient
ochoten si jeho služby kupovat.

Bez ohledu na skutečnost, že v České republice je daňové poradenství pořád ještě certifikovaná činnost na základě
zákona, potřebujeme zapracovat na tom, aby klient věděl, že pro daňovou agendu má vyhledat daňového poradce,
protože to je osoba, která je vysoce kvalifikovaná pro daný úkol, vzdělaná a schopná mu poskytnout v dané oblasti službu
nejvyšší kvality. A v tom, aby daňový poradce takovou osobou byl, a aby to klient věděl, vidím aktuální úlohu Komory.
Musíme najít efektivní způsob, jak daňové poradenství propagovat tím správným způsobem, jak sami sebe připravit tak,
abychom byli právě tou osobou, která klientovi poskytne kvalitní a komplexní službu, a abychom byli schopni se efektivně
bránit poskytování daňového poradenství osobami, které certifikované nejsou.

�
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Začali jsme proto pracovat na několika oblastech, které by měly napomoci tomuto cíli. Vzdělávání daňových poradců je
jednoznačnou a téměř automatickou prioritou, cítíme ale také prostor pro zlepšení spolupráce a propojení s Odborným
kolegiem a lepší kontakt i s regionálními kluby. Diskuse nad tím, jakým způsobem propagovat Komoru samotnou,
daňové poradenství a daňového poradce se teprve rozbíhá. 

Pevně věřím, že se vše podaří správným způsobem rozhýbat tak, aby daňový poradce byl osobou respektovanou,
váženou a vyhledávanou, a služby, které poskytuje, měly očekávaný standard.

Přeji nám všem v tomto hodně úspěchů!

Ing. Petra Pospíšilová
viceprezidentka KDP ČR

daňová poradkyně, č. osvědčení 2309
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1 Osvobození příjmu z prodeje 
nemovitosti podle § 4 odst. 1
písm. a) ZDP

Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem:
�� z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na

společných částech domu nebo spoluvlastnického
podílu, včetně souvisejícího pozemku za podmínky, že
prodávající v něm měl bydliště nejméně po dobu
dvou let bezprostředně před prodejem,

�� z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na
společných částech domu nebo spoluvlastnického
podílu, včetně souvisejícího pozemku za podmínky,
pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně
před prodejem sice po dobu kratší dvou let, ale pou-
žije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.

K tomu pokyn GFŘ č. D-6 v bodu 1 k § 4 odst. 1 zákona
uvádí, že v případě prodeje bytu je třeba splnit podmínku
bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před
prodejem. Pokud měl poplatník v bytě bydliště bezpro-
středně před prodejem po dobu kratší dvou let a pro-
středky získané prodejem zcela nebo zčásti použije na
uspokojení bytové potřeby, je příjem z prodeje bytu zcela
nebo zčásti (tj. ve výši prostředků použitých na bytovou
potřebu) osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona.
V takovém případě lze uplatnit pouze poměrnou část
výdajů odpovídající zdaňované (neosvobozované) části
příjmů z prodeje. V případě prodeje bytu, ve kterém
poplatník neměl bezprostředně před jeho prodejem byd-
liště, se postupuje také podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP.

Zákon o daních z příjmů ani pokyn GFŘ č. D-6 neobsahu-
je výklad pojmu „bezprostředně“ před prodejem. Pod-
mínku „bezprostředně“ pro osvobození příjmů z prodeje

rodinného domu nebo bytu od daně bude poplatník např.
splňovat, když fyzická osoba prodávající byt vyklidí, vystě-
huje se z něho a prodej bytu zadá realitní kanceláři, při-
čemž k prodeji dojde až po více měsících od vystěhování
se z bytu. Naopak podmínku „bezprostředně“ nebude
splňovat poplatník, který se rozhodne byt prodat, vystě-
huje se z něho, ale na nějakou dobu před prodejem byt
pronajme.

Pro osvobození těchto příjmů plynoucích manželům
z jejich společného jmění postačí, aby podmínky pro osvo-
bození příjmu splnil jen jeden z manželů, pokud majetek,
kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do
obchodního majetku jednoho z manželů.

Pro správnou aplikaci osvobození příjmů z prodeje bytu
si musíme ještě vysvětlit pojem bydliště. V § 2 odst. 4
ZDP se říká, že bydlištěm poplatníka na území ČR se rozu-
mí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž
lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržo-
vat. K pojmu stálý byt se v pokynu č. D-6 v bodu 1 k § 2
zákona uvádí, že stálým bytem se rozumí byt, který je
poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již
vlastní či pronajatý. Tento byt může být poplatníkem pro-
najat jiné osobě formou, která umožňuje podle potřeby
poplatníka obnovení jeho užívání poplatníkem bez pro-
dlevy. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě
se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního
a rodinného stavu, tj. má-li zde rovněž např. manželku,
děti, rodiče, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho
ekonomické aktivity (podnikání, zaměstnání apod.).

Od pojmu „bydliště“ je nutno odlišit pojem „trvalý pobyt“
ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných čísel. Pro účely osvobození příjmů z prodeje

�

Prodej nemovitosti
a osvobození od danû z pfiíjmÛ

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

âlánek navazuje na pfiíspûvek „Vybrané otázky uplatnûní danû z pfiíjmÛ

u nemovitostí“ zvefiejnûn˘ v Bulletinu ã. 1/2013, ve kterém bylo popsáno

daÀové fie‰ení pfiíjmÛ rÛzn˘ch situací souvisejících s prodejem nemovitostí.

Zákon o daních z pfiíjmÛ obsahuje nûkolik ustanovení, které se zab˘vají osvo-

bozením pfiíjmÛ z prodeje nemovitostí u poplatníkÛ danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch

osob. Jedná se o ustanovení § 4 odst. 1 písm. a), písm. b), písm. r) a dále o pís-

meno u) zákona ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ (dále téÏ „ZDP“). V pfiís-

pûvku si pfiipomeneme uplatnûní podmínek pro osvobození pfiíjmÛ z prodeje nemovitostí dle

tûchto ustanovení zákona.
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bytu dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) ZDP není pod-
statné, zda je poplatník v bytě přihlášen k trvalému
pobytu, ale důležitá je skutečnost, zda poplatník v bytě
skutečně bydlel alespoň dva roky bezprostředně před
jeho prodejem.

Výše uvedené osvobození se nevztahuje na příjmy:
�� z prodeje tohoto bytu nebo domu, pokud je nebo byl

zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnika-
telské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to
do dvou let od jeho vyřazení z obchodního majetku,

�� z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně
podílu na společných částech domu nebo spoluvlast-
nického podílu na tomto majetku vč. souvisejícího
pozemku, uskutečněného v době do dvou let od
nabytí a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu,
včetně podílu na společných částech domu nebo spolu-
vlastnického podílu na tomto majetku, včetně souvisejí-
cích pozemků, uskutečněného v době do dvou let od
jeho vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlou-
va bude uzavřena až po dvou letech od nabytí nebo po
dvou letech od vyřazení z obchodního majetku.

Příklad č. 1

Fyzická osoba zakoupila bytovou jednotku 1+KK
v novostavbě činžovního domu za 680.000 Kč do
osobního vlastnictví v r. 2009. V r. 2011 se do bytu
nastěhovala i přítelkyně a oba zahájili výstavbu rodin-
ného domku, kam se v r. 2013 přestěhují. Po přestě-
hování fyzická osoba bytovou jednotku 1+KK prodá
za 780.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že poplatník v bytě bydlel déle než
dva roky před jeho prodejem, je příjem z prodeje bytu
osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

Příklad č. 2

Fyzická osoba zakoupila starší rodinný domek
v r. 2007 za částku 1.920.000 Kč. V domku bydlela
fyzická osoba s rodinou, přičemž v r. 2009 zahájila
fyzická osoba podnikání, ke kterému využívala sute-
rén domku. Proto poplatník vložil domek do svého
obchodního majetku a uplatňoval do daňových výda-
jů poměrnou část odpisů a provozních výdajů na spo-
třebované energie. V r. 2013 se fyzická osoba s rodi-
nou přestěhuje do jiného města a tam zakoupí nový
byt. Původní rodinný domek fyzická osoba prodá za
2.480.000 Kč.

V době prodeje domku je domek zahrnut v obchodním
majetku poplatníka. Příjem z prodeje domku nebude
osvobozen od daně z příjmů a příjem z prodeje ve výši
2.480.000 Kč bude zahrnut jako zdanitelný příjem do
dílčího základu daně z podnikání dle § 7 ZDP, přičemž

jako daňový výdaj lze uplatnil daňovou zůstatkovou
cenu domku. Tato se vypočte dle § 29 odst. 2 ZDP jako
rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku a celko-
vou výší odpisů stanovených podle § 26 a § 30 až § 32,
a to i tehdy, když do daňových výdajů byla zahrnuta
pouze poměrná část odpisů z důvodu používání
domku k podnikání a k soukromým účelům.

Pokud fyzická osoba před prodejem domku tento vyřa-
dí z obchodního majetku, bude příjem z prodeje ve výši
2.480.000 Kč zahrnut jako ostatní příjem dle § 10
ZDP. Výdajem je pak daňová zůstatková cena domku
při jeho vyřazení z obchodního majetku. V obou přípa-
dech bude daňovým výdajem rovněž zaplacená daň
z převodu nemovitostí.

Příklad č. 3

Fyzická osoba zakoupila v r. 2012 byt 2+KK za částku
1.250.000 Kč a v tomto bytě měla bydliště. V r. 2013
fyzická osoba uzavře manželství a byt prodá za
1.420.000 Kč. Z této částky použije 1.000.000 Kč na
uspokojení bytové potřeby (zakoupení staršího
rodinného domku). Daň z převodu nemovitostí
(z prodeje bytu) činí 4 %, tj. 56.800 Kč.

Fyzická osoba nedodržela časový test 2 let dle § 4 odst. 1
písm. a) ZDP, takže od daně z příjmů fyzických osob
bude z příjmů z prodeje bytu osvobozena pouze část-
ka 1.000.000 Kč vynaložená na zakoupení rodinného
domku. Zdanitelným příjmem podle § 10 ZDP bude
částka 420.000 Kč. Podle znění § 25 odst. 1 písm. i) ZDP
nelze do daňových výdajů uplatnit výdaje vynaložené
na příjmy osvobozené od daně. Podíl neosvobozených
příjmů činí 29,58 %, takže do daňových výdajů lze
uplatnit částku ze součtu pořizovací ceny bytu a daně
z převodu nemovitostí (1.250.000 Kč + 56.800 Kč) x
x 0,2958 = 386.551 Kč. Dílčím základem daně podle § 10
bude částka 420.000 Kč – 386.551 Kč = 33.449 Kč.

2 Osvobození příjmu z prodeje 
nemovitosti podle § 4 odst. 1
písm. b) ZDP

V případě prodeje rodinného domu nebo bytu, ve kterém
poplatník neměl bezprostředně před jeho prodejem byd-
liště nejméně po dobu dvou let, lze pro účely osvobození
příjmů z prodeje od daně z příjmů postupovat podle § 4
odst. 1 písm. b) ZDP.

V ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP se uvádí, že od
daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem z pro-
deje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuve-
dených pod písmenem a) výše uvedeného ustanovení
§ 4 odst. 1 ZDP, přesáhne-li doba mezi nabytím a pro-
dejem dobu pěti let.
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Toto řešení obsažené v § 4 odst. 1 písm. b) ZDP se pou-
žije například v případě:
�� prodeje bytu, ve kterém neměla fyzická osoba bydliště

nejméně po dobu dvou let bezprostředně před jeho
prodejem,

�� prodeje rodinného domu, ve kterém neměla fyzická
osoba bydliště nejméně po dobu dvou let bezpro-
středně před jeho prodejem,

�� prodeje chaty, garáže, činžovního domu a dalších
nemovitostí.

U všech těchto prodejů platí osvobození získaných příjmů
od daně z příjmů, pokud přesáhne doba mezi nabytím
a prodejem dobu pěti let.

Dnem nabytí se podle pokynu č. D-6 rozumí u nemovitostí:
�� den převodu nebo přechodu vlastnických práv k ne-

movitostem (§ 132, 133 a 460 občanského zákoníku),
�� u nemovitostí nabytých rozhodnutím státního orgánu

den v něm určený a není-li určen, den právní moci roz-
hodnutí,

�� u bytu ve vlastnictví vzniklém na základě prohlášení
podle zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů,
který vymezuje byty a nebytové prostory jako tzv. jed-
notky zapisované samostatně v katastru nemovitostí)
den nabytí ideálního spoluvlastnického podílu budovy,
pokud společné prostory a společné části domu zůstá-
vají v ideálním spoluvlastnictví,

�� pro nabytí nemovitosti pořízené ve vlastní režii je roz-
hodující, že dosáhla takového stupně rozestavěnosti,
kdy je již patrné stavebně-technické a funkční uspořá-
dání prvního nadzemního podlaží. Tuto stavbu lze evi-
dovat v katastru nemovitostí a tento den je současně
dnem nabytí nemovitosti, od kterého se odvozuje lhůta
pro osvobození příjmů z prodeje této nemovitosti.

V případě, že jde o prodej nemovitostí, bytů nebo neby-
tových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který
byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manžel-
kou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po kterou byla
nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo
zůstavitelů, pokud nemovitost byla nabývána postupným
děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou).

Toto osvobození se nevztahuje na příjmy:
�� z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor

(včetně prodeje těchto nemovitostí vydaných poplat-
níkovi v rámci restituce), pokud jsou nebo byly zahr-
nuty do obchodního majetku pro výkon podnikatel-
ské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a to do
pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku,

�� z budoucího prodeje nemovitostí, bytů nebo nebyto-
vého prostoru, uskutečněného v době do pěti let od
nabytí, a z budoucího prodeje nemovitostí, bytů nebo
nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti
let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když
kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech od
nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního
majetku.

Doba mezi nabytím a prodejem podle § 4 odst. 1
písm. a) nebo b) se podle znění § 4 odst. 2 ZDP nepře-
rušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo:
a) k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky domu

včetně příslušné poměrné části společných prostor
nebo rodinného domu včetně souvisejících pozemků,
rozdělením podle velikosti jejich podílů,

b) k tomu, že v budově byly byty nebo nebytové prosto-
ry vymezeny jako jednotky podle zákona o vlastnictví
bytů,

c) zániku nebo vypořádání společného jmění manželů,
d) k rozdělení pozemku.

Z porovnání ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a písm. b)
ZDP lze konstatovat:
�� pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP je

rozhodující splnění podmínky bydliště,
�� pro osvobození podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP je

rozhodující splnění podmínky vlastnictví.

Příklad č. 4

Manželé zakoupili nemovitost v r. 2003, která byla
pořízena z prostředků ve společném jmění manželů.
Protože manžel podnikal, vložil nemovitost do svého
obchodního majetku a využíval ji celou pro své pod-
nikatelské účely. Z nemovitosti uplatňoval daňové
odpisy. V r. 2012 manžel zemřel a manželka (dědička)
nemovitost v r. 2013 prodá podle znaleckého odhadu
za 159.000 Kč.

V daném případě nebude přihlíženo k tomu, že v době
trvání manželství měl manžel vloženu nemovitost do
obchodního majetku, protože manžel je jiným daňo-
vým subjektem než manželka. Příjem 159.000 Kč bude
osvobozen od daně z příjmů manželky, protože mezi
nabytím a prodejem nemovitosti uplynulo více než
5 let, a tudíž se na prodej vztahuje ustanovení § 4
odst. 1 písm. b) ZDP.

Příklad č. 5

Fyzická osoba zakoupila v červnu r. 2002 za 820.000 Kč
činžovní dům se čtyřmi obsazenými byty od obchod-
ní společnosti, která rozprodávala své podnikové
bytové hospodářství. Byty jsou nadále pronajímány
stávajícím i novým nájemníkům za regulované
a smluvní nájemné. Příjem z pronájmu bytů zdaňuje
fyzická osoba jako příjem z pronájmu dle § 9 ZDP
a jako daňový výdaj k tomuto příjmu uplatňuje výda-
je na opravy, pojištění domu a odpisy domu. V r. 2013
fyzická osoba činžovní dům prodá za 2.500.000 Kč.

V případě zdanění příjmů z pronájmu dle § 9 ZDP se
nepovažuje pronajímaný majetek za obchodní maje-
tek, i když jsou uplatněny jeho daňové odpisy jako
daňové výdaje. Pro osvobození příjmů z prodeje čin-
žovního domu od daně z příjmů je tedy směrodatný
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časový test pěti let mezi nabytím a prodejem. V daném
případě tento časový test byl dodržen, a proto příjem z pro-
deje činžovního domu je osvobozen od daně z příjmů.

Příklad č. 6

Syn zdědil v r. 2012 byt po své matce, která vlastnila
byt od r. 2007. Protože syn nehodlá v bytě bydlet, ani
jej pronajímat, rozhodl se byt prodat v r. 2013.

Syn v bytě nebydlel, proto se bude testovat osvobození
příjmu z prodeje bytu od daně z příjmů podle § 4 odst. 1
písm. b) ZDP. Příjem z prodeje bytu bude osvobozen
od daně z příjmů fyzických osob, protože nezbytná
doba vlastnictví pěti let pro osvobození příjmu z pro-
deje bytu od daně se zkracuje o dobu, po kterou byl byt
prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele, pokud jde
o nabytí bytu od zůstavitele v řadě přímé nebo manžela.

Příklad č. 7

Fyzická osoba zdědila v r. 2010 byt v rámci dědictví
po své zemřelém strýci, který vlastnil byt od r. 2004.
Fyzická osoba v bytě nebydlela a byt prodá v r. 2013.

Fyzická osoba v bytě nebydlela, proto se bude testovat
osvobození příjmu z prodeje bytu od daně z příjmů
podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP. Lze konstatovat, že
není splněna podmínka pěti let mezi nabytím a prode-
jem bytu. Do testovací doby pěti let nelze dle tohoto
ustanovení zákona zahrnout dobu vlastnictví bytu
zůstavitelem, protože se nejedná o zůstavitele, který je
příbuzným v řadě přímé nebo manžel. Proto bude pří-
jem z bytu podléhat zdanění dle § 10 ZDP. Jako daňo-
vý výdaj lze uplatnit podle znění § 10 odst. 5 ZDP cenu
bytu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku ke
dni nabytí (v rámci dědického řízení) a rovněž zapla-
cenou daň z převodu nemovitostí.

Příklad č. 8

Syn nabyl v roce 2010 jednu třetinu rodinného domu
v dědickém řízení po zemřelém otci, další jednu třeti-
nu této nemovitosti nabyl v dědickém řízení po úmrtí
matky v září 2012. Tyto dvě třetiny nemovitosti
odprodal své sestře v únoru 2013. Zůstavitelé matka
a otec bydleli v tomto rodinném domku cca 20 let.

Příjem z prodeje nemovitosti (rodinného domku), ve
kterém neměl poplatník bydliště nejméně po dobu
dvou let bezprostředně před prodejem, podléhá osvo-
bození od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. b)
ZDP za podmínky, že doba mezi nabytím a prodejem
přesáhne dobu pěti let. Pokud však jde o prodej nemo-
vitosti nabyté děděním od zůstavitele, který byl příbuz-
ným v řadě přímé nebo manželem, zkracuje se doba
pěti let o dobu, po kterou byla nemovitost prokazatelně

ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud
nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě
přímé nebo manželem. V našem případě nabyl syn
jednu třetinu rodinného domu po zemřelém otci
v r. 2010 a jednu třetinu rodinného domu po zemřelé
matce v r. 2012. Jde o vztah mezi příbuznými v řadě
přímé. Zůstavitelé vlastnili domek déle než pět let,
proto je příjem z prodeje dvou třetin nemovitosti reali-
zovaný synem v r. 2013 od daně z příjmů osvobozen.

3 Osvobození příjmu z převodu 
členských práv družstva podle 
§ 4 odst. 1 písm. r) ZDP

Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem
z převodu členských práv družstva, z převodu majetko-
vých podílů na transformovaném družstvu nebo z pře-
vodu účasti na obchodních společnostech, přesahuje-li
doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let.

Převodem členských práv družstva se rozumí i převod
práva užívání (nájmu) družstevního bytu na jiného člena
bytového družstva či osobu, která se v souvislosti s tímto
převodem stane členem téhož bytového družstva.

Dnem nabytí členských práv družstva se podle pokynu
č. D-6 rozumí:
�� den vzniku družstva, tj. den zápisu do obchodního rej-

stříku v případě založení družstva (týká se zakládají-
cích členů),

�� den přijetí za člena již existujícího družstva na základě
členské přihlášky,

�� den rozhodnutí příslušného orgánu družstva o schvá-
lení dohody o převodu členských práv a povinností
v případě jejich nabytí převodem. Není-li takového
souhlasu v souladu se stanovami třeba, je dnem naby-
tí den určený stanovami a není-li úprava ve stanovách
obsažena, považuje se za den nabytí den, kdy dohoda
o převodu vstoupila v platnost. Při převodu členských
práv bytového družstva je dnem nabytí den předlože-
ní smlouvy o tomto převodu příslušnému družstvu
nebo pozdější den uvedený v této smlouvě, příp. den,
kdy družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního
člena a písemný souhlas nabyvatele členství,

�� den úmrtí zůstavitele v případě zděděných členských
práv,

�� den vyhotovení dokumentu, kterým byla oprávněná
osoba seznámena s výší majetkových podílů ve smyslu
§ 9 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vzta-
hů a majetkových nároků v družstvech, v případě
družstva vzniklého podle transformačního projektu
v rámci transformace družstev.

Den prodeje (převodu nebo přechodu) se posuzuje
obdobně jako den nabytí.

Doba pěti let mezi nabytím a převodem členských práv
družstva, majetkových podílů na transformovaném 
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družstvu nebo účasti na obchodní společnosti se zkracuje
o dobu, po kterou poplatník byl společníkem obchodní
společnosti nebo členem družstva před přeměnou této
společnosti nebo družstva.

Ze znění § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 1 písm. r) ZDP
vyplývá zásadní rozdíl týkající se osvobození prodeje
zděděné nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru
na jedné straně a prodeje zděděného členského práva
družstva na straně druhé:
�� v případě prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových

prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl pří-
buzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou),
se doba pěti let pro osvobození příjmů od daně podle
§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP zkracuje o dobu, po kterou
byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele;

�� v případě převodu zděděného členského práva druž-
stva a uplatnění osvobození od daně podle § 4 odst. 1
písm. r) ZDP se do zákonem stanoveného časového
limitu pěti let mezi nabytím a převodem členských
práv družstva nezapočítává doba, po kterou byl čle-
nem družstva zůstavitel.

Z výše uvedeného vyplývá, že u dědice, na kterého přešlo
členské právo k bytovému družstvu („družstevní byt“), se
pro osvobození příjmů z případného dalšího převodu
tohoto členského práva k bytovému družstvu na nového
člena („následný prodej družstevního bytu dědicem“)
počítá nově časový test pěti let pro osvobození od daně
z příjmů, a to od data úmrtí zůstavitele.

Toto osvobození se nevztahuje na:
�� příjmy z převodu členských práv družstva nebo z pře-

vodu účasti na obchodních společnostech, pokud byly
pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do
pěti let po ukončení jeho podnikatelské nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti,

�� příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího převodu
členských práv družstva, z převodu dalšího podílu na
transformovaném družstvu nebo z převodu účasti na
obchodních společnostech v době do pěti let od nabytí,

�� příjmy z budoucího převodu členských práv družstva
nebo z převodu účasti na obchodních společnostech
pořízených z jeho obchodního majetku, pokud příjmy
z tohoto převodu plynou v době pěti let od ukončení
podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
poplatníka, i když smlouva o převodu bude uzavřena
až po pěti letech od nabytí nebo od ukončení podni-
katelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Příklad č. 9

Fyzická osoba zakoupila v r. 2009 za částku 950.000 Kč
členské právo v bytovém družstvu. Jedná se o získání
bytu 2+KK, kam se fyzická osoba nastěhovala.
V r. 2012 uzavře fyzická osoba manželství a nastěhu-
je se do rodinného domku rodičů manželky. Fyzická
osoba v r. 2013 převádí členské právo v bytovém
družstvu k užívání bytu za 1.150.000 Kč.

Fyzická osoba nedodržela časový test pěti let mezi
nabytím a převodem členského práva. Proto příjem
„z prodeje družstevního bytu“ ve výši 1.150.000 Kč
bude podléhat zdanění podle § 10 ZDP s podáním
daňového přiznání, přičemž jako výdaj lze uplatnit
nabývací cenu členského práva k bytu. Dílčí základ daně
podle § 10 ZDP v daňovém přiznání činí 200.000 Kč.

4 Osvobození příjmu podle § 4
odst. 1 písm. u) ZDP

Od daně z příjmů fyzických osob jsou dle tohoto ustano-
vení zákona osvobozeny následující příjmy:
a) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako

náhrady za uvolnění bytu (nepeněžní příjem) a dále
náhrada (peněžní příjem – odstupné) za uvolnění
bytu, vyplacená uživateli bytu při splnění podmínky,
že poplatník náhradu (odstupné) použil nebo použije
na uspokojení vlastní bytové potřeby, a to nejpozději
do jednoho roku následujícího po roce, v němž náhradu
(odstupné) přijal. Osvobození od daně z příjmů fyzic-
kých osob platí i v případě, že částka odpovídající
náhradě (odstupnému) byla vynaložena na obstarání
bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdr-
žením (např. pořízení vlastního bytu z vlastních finanč-
ních prostředků nebo z prostředků získaných formou
půjčky nebo úvěru před výplatou odstupného).
Zákon o daních z příjmů stanoví, že přijetí náhrady
(odstupného) oznámí poplatník správci daně do
konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k jejímu
přijetí. ZDP však nestanoví tento požadavek jako
nezbytnou podmínku pro uplatnění osvobození od
daně. Nárok na osvobození od daně z příjmů tedy
nezaniká, když fyzická osoba přijetí odstupného neo-
známí svému správci daně.
Uplatní-li fyzická osoba osvobození příjmu získaného
jako náhradu (odstupné) za uvolnění bytu a tuto
náhradu nepoužije na uspokojení bytové potřeby
anebo ji nepoužije v zákonem stanovené lhůtě, musí
zahrnout získané odstupné mezi zdanitelné příjmy
ke zdanění dle § 10 ZDP v tom zdaňovacím období,
ve kterém tato lhůta uplynula. Pokud poplatník použi-
je náhradu za uvolnění bytu (odstupné) na uspokoje-
ní bytové potřeby pouze částečně, je od daně z příjmů
osvobozena pouze ta její část, která byla vynaložena
na uspokojení bytové potřeby a zbývající část přijaté-
ho odstupného, které bylo při jeho výplatě od daně
z příjmů fyzických osob osvobozeno, je opět zdanitel-
ným příjmem ke zdanění dle § 10 ZDP.

Příklad č. 10

Fyzická osoba získala odstupné ve výši 150 tis. Kč za
uvolnění bytu a to v říjnu 2012 a tuto skutečnost
oznámila správci daně do konce roku 2012. V roce 2013
vynaloží na výstavbu rodinného domku částku
100 tis. Kč a rodinný domek dokončí úspěšnou kolau-
dací v r. 2014 s vynaložením další částky 2 500 tis. Kč.
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Poplatník uplatní za zdaňovací období r. 2012 osvobo-
zení přijatého odstupného od daně z příjmů fyzických
osob. V zákonné lhůtě do konce následujícího roku po
obdržení odstupného vynaložil na uspokojení bytové
potřeby pouze částku 100 tis. Kč. Z toho důvodu musí
poplatník za zdaňovací období r. 2013 uvést v daňo-
vém přiznání jako zdanitelný ostatní příjem částku
50 tis. Kč (příjem dle § 10 ZDP). V daném případě
musí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob
i v případě, že má pouze příjmy ze závislé činnosti.

Příklad č. 11

Fyzická osoba je v nájmu na dobu neurčitou v bytě
2+KK v soukromém činžovním domě. Za účelem zlep-
šení své bytové situace si v lednu 2011 zakoupila větší
starší byt do osobního vlastnictví za 520.000 Kč
a tento si do května 2012 na svůj náklad upravovala.
Koncem května 2012 se do nového bytu fyzická
osoba přestěhovala, přičemž stávající pronajímatel se
písemně zavázal, že za uvolnění bytu uhradí nájemci
odstupné ve výši 150.000 Kč, ale až v září 2013.

V daném případě není splněna podmínka, že částka
odpovídající náhradě (odstupnému) byla vynaložena
poplatníkem na obstarání bytové potřeby v době jed-
noho roku před jejím obdržením. Přijaté odstupné
bude proto ve zdaňovacím období r. 2012 předmětem
zdanění se zahrnutím jako ostatní příjem dle § 10 ZDP
ve výši 150 tis. Kč.

b) příjem z úplatného převodu práv a povinností spoje-
ných s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti
s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva
k bytu a poplatník použije získané prostředky na
uspokojení bytové potřeby. Z výše uvedeného vyplý-
vá, že pokud poplatník použije peněžní prostředky zís-
kané z prodeje družstevního bytu, ke kterému je zru-
šena nájemní smlouva s poplatníkem, na uspokojení
svých bytových potřeb, je příjem získaný prodejem
družstevního bytu osvobozen od daně z příjmů fyzic-
kých osob a to bez ohledu na časový test uvedený 
v § 4 odst. 1 písm. r) ZDP.

c) příjem z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podí-
lu na společných částech domu nebo spoluvlastnic-
kého podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud
v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před
prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané
prostředky na uspokojení bytové potřeby.

Poznámka:
Zákon nespecifikuje, jak dlouhá musí být tato doba, jen stanoví, že bezpro-
středně před prodejem rodinného domu nebo bytu měl prodávající v něm

bydliště po dobu kratší dvou let. Tedy pro využití ustanovení o osvobození
od daně z příjmů dle § 4 odst. 1 písm. u) ZDP principiálně postačí, když
poplatník měl v domku nebo bytě bydliště 1 den před prodejem a použije
získané prostředky na uspokojení bytové potřeby.

Příklad č. 12

Fyzická osoba zakoupila v r. 2010 členské právo
v bytovém družstvu k užívání dvoupokojového bytu
za 1.100.000 Kč. Od r. 2010 bydlela fyzická osoba
v tomto bytě a v r. 2013 převádí toto členské právo
v bytovém družstvu za 1.300.000 Kč (prodává druž-
stevní byt), přičemž z toho částku 1.100.000 Kč pou-
žije k zakoupení rodinného domku.

Fyzická osoba sice nedodržela časový test pěti let mezi
nabytím a převodem členského práva, ale vztahuje se
na ni znění § 4 odst. 1 písm. u) ZDP. Zdanitelným příj-
mem poplatníka podle § 10 ZDP bude pouze částka
200.000 Kč.

S odvoláním na znění § 25 odst. 1 písm. i) ZDP nelze
uplatnit výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobo-
zené. Proto bude z nabývací ceny členského práva
daňovým výdajem pouze částka: 1.100.000 Kč x
x (200.000 Kč : 1.300.000 Kč) = 169.231 Kč.
Dílčí základ daně podle § 10 bude činit:
200.000 Kč – 169.231 Kč = 30.769 Kč.

Příklad č. 13

Manželé zakoupili v r. 2010 rodinný dům s velkou
zahradou. Protože manželka musela odejít do invalid-
ního důchodu, rozhodli se manželé v r. 2013 zahradu
prodat a získané peněžní prostředky z prodeje využít
na opravu rodinného domku.

Manželé nemohou využít znění § 4 odst. 1 písm. u)
ZDP pro osvobození příjmů z prodeje zahrady, i když
získané prostředky využijí k opravě domku. Podle toho-
to ustanovení zákona lze osvobodit pouze příjem z pro-
deje rodinného domu včetně souvisejícího pozemku,
pokud v něm měl prodávající bydliště bezprostředně
po dobu kratší dvou let.

V daném případě nelze využít ani znění § 4 odst. 1
písm. b), protože doba mezi nabytím a prodejem
zahrady je kratší než pět let. Příjem z prodeje zahra-
dy je nutno v r. 2013 zdanit dle § 10 ZDP, přičemž
výdajem bude cena, za kterou zahradu nabyli. V pří-
padě, že při zakoupení rodinného domku se zahra-
dou byla stanovena jedna kupní cena, musí vycházet
z ocenění domku a zahrady podle znaleckého posud-
ku zpracovaného ke dni nabytí domku a zahrady.

Prodej nemovitosti a osvobození od danû z pfiíjmÛ
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1 Úvod

V roce 2006 se stala jednotná daňová sazba DPH jedním
z témat teoretické i praktické odborné diskuse veřejnosti,
jakož i odborných profesních sdružení, i jedním „z voleb-
ních taháků“ ODS.2 Tato myšlenka byla opět oživena
v roce 2010 a legislativním procesem byla schválena
změna přibližování sazeb DPH v období dvou let ke
konečnému splynutí na konečných 17,5 % v roce 2013.
Téměř každý den se uskuteční odborné diskuse o ekono-
mické situaci České republiky. Navazujícími tématy pak
jsou rovněž plnění státního rozpočtu, deficit státního roz-
počtu v „závratných sumách“ v kontextu současného eko-
nomického vývoje České republiky, ale i evropského a svě-
tového vývoje nebo deficity plánované, propad české
ekonomiky a řada dalších. Důvodů je hned několik – man-
datorní výdaje, stárnutí obyvatel, finanční a ekonomická
krize, recese české, ale i evropsko-světové ekonomiky,
propady průmyslových, stavebních i jiných sektorů, neza-
městnanost a neefektivní hospodaření. Vláda má snahu
propady zamezovat různými opatřeními, od různých
úsporných balíčků až po manipulování s daněmi, rušením
nebo úpravou různých odpočitatelných položek, slev na
daních, státními příspěvky na stavební spoření, hypotéční-
mi úvěry, penzijním nebo životním pojištěním apod. Na
druhé straně je snaha nevalorizovat penzijní důchody,
zmrazovat nebo snižovat platy státních úředníků. Tlak na
zvyšování spotřebních daní, zdaňování bohatých, znovu-
zavádění progresivních daní a úpravy sazeb daně z přidané
hodnoty je proto velký.

Jelikož v době uzávěrky tohoto příspěvku prezident již
odsouhlasil zvýšení sazeb (pozn. autora: nejsem si vůbec

jist, zda tento akt nazvat protischodkový balíček v dobách
evropské recese a v době, kdy české rodiny snižují své
výdaje a více spoří), oprostím se proto od politických
„tahanic“, zda zvýšit sazby daně o jedno procento, pone-
chat ve stávajících hodnotách či sjednotit sazbu. V násle-
dujících třech příspěvcích (pokračování v e-Bulletinech 
č. 3 a 4/2013) se pokusím analyzovat výhody či nevýhody
pouze jediné varianty, a to alternativu jednotné sazby.

V prvním příspěvku se budu zabývat Dánskem, a to jako
jediným státem Evropské unie, který uplatňuje jednotnou
sazbu DPH již od samotného zavedení prodejní daně
v roce 1962. V tabulce je pro ilustraci uveden vývoj změn
sazby daně z přidané hodnoty v Dánsku.

Tabulka č. 1 Vývoj změny sazby DPH v Dánsku

Rok
Sazba v %

Název daně
(Dánsko)

8. 1. 1962 9 OMS (daň z prodeje)

3. 7. 1967 10 MOMS (DPH)

1. 4. 1968 12,5 MOMS

29. 6. 1970 15 MOMS

29. 9. 1975 9,25 Zavedena snížená daň 
(platnost do 1. 3. 1976)

1. 3. 1976 15 MOMS

3. 10. 1977 18 MOMS

1. 10. 1978 20,25 MOMS

30. 6. 1980 22 MOMS

1. 1. 1992 25 MOMS

�

Dopady a dÛsledky sjednocení
sazby DPH v Dánsku1

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

DaÀ z pfiidané hodnoty patfií vedle pfiím˘ch daní do kategorie nepfiím˘ch daní

a spolu vytváfiejí v˘znamn˘ podíl pfiíjmÛ na vefiejném, resp. státním rozpoãtu.

Vedle daní z pfiíjmÛ a spotfiebních daní tvofií hlavní pátefi daÀové soustavy,

pfiiãemÏ z tûchto tfií daní zaujímá nejvût‰í podíl na inkasu daní (abstrahujeme-li

od pfiíjmÛ z pojistného na sociálním poji‰tûní) a také nejrychleji, nejúãinnûji

a nejefektivnûji reaguje na plátce, potaÏmo i na poplatníka ze strany legisla-

tivních zmûn. Vstupem âeské republiky do Evropské unie bylo oficiálnû

zahájeno pfiizpÛsobování tuzemského daÀového systému principÛm stanoven˘m právní úpra-

vou EU. Tím byla nastolena nová éra v˘voje pfiijímání zmûn, aplikace, komunikace a kontro-

ly nejen na poli obãan (firma) – stát, ale i mezi ostatními evropsk˘mi státy.

1 Zpracováno ke konci r. 2012.
2 Hospodářské noviny, 2006.
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Dánsko bylo jednou z prvních zemí, které zavedly systém
DPH, tzv. moms. První zákon o DPH nabyl účinnosti dne
3. 7. 1967 a nahrazoval tradiční prodejní daně. Od té
doby zákon legislativně prošel mnoha změnami. Nejvíce
úprav bylo v oblasti harmonizace a souladu se Šestou
směrnicí, kterou od 1. 1. 2007 oficiálně nahradila směrni-
ce Rady 2006/112/ES o společném systému daně z při-
dané hodnoty (tzv. Recast Šesté směrnice, dále jen
„Recast“). Současný dánský zákon o DPH (tzv. Momslo-
ven) vstoupil v platnost s účinností 1. 7. 1994 a jako každá
národní legislativa daně z přidané hodnoty mezi zeměmi
EU má určité odchylky, tak i v dánském národním zákoně
o DPH se vyskytují menší odchylky. Veškeré dodání zboží
a poskytování služeb tzv. osobami povinnými k dani, pod-
nikatelů, kteří provádějí nezávislou hospodářskou (ekono-
mickou) činnost, je předmětem DPH, pokud není výslov-
ně vyňato. Výjimky v DPH jsou omezeny na určitý
sortiment zboží a služeb, ale jsou však neustále předmě-
tem diskusí a komplikací v dánském právnictví.

2 Analýza uplatnění jednotné daně 
Dánska

Následující kapitola nemá za cíl kompletní rozbor dánského
zákona o DPH, ale zabývá se pouze analýzou zvláštností
a specifik ve srovnání s českou DPH, osvobozeným plně-
ním, výhodami a nevýhodami a příhraničním obchodem.

V oblasti registrace se musí osoba, která obchoduje vzdá-
leně (pozn. český ekvivalent – zasílání zboží osobám
nepovinným k dani) povinně registrovat při překročení
280 tis. dánských korun (DKK), což je přibližně 37 tis. EUR.
Recast stanoví možnost, aby členské státy používaly jednu
základní sazbu v rozmezí 15 až 25 % a jednu nebo dvě sní-
žené sazby mezi 5 a 15 %. Ostatní snížené sazby mohou
být použity v důsledku podmínek dohodnutých přistou-
pivších zemí do EU nebo ve speciálních přijatých odchyl-
kách. Dánsko uplatňuje základní sazbu DPH ve výši 25 %,
a to bez doprovodu snížené sazby. Zvláštní snížená sazba
0 % se týká např. denních novin nebo periodických publi-
kací. Také další dodávky mohou být předmětem DPH ve
výši 0 % za určitých podmínek, které se týkají hlavně
mezinárodního obchodu. Speciální režim je pro zahraniční
turistické autobusy projíždějící Dánskem. Dopravce je
povinen zaplatit daň z přidané hodnoty ve výši 0,05 dán-
ských korun na cestujícího a kilometr na dánských silnicích.

Poskytování služeb i zboží je v podstatě totožné s českou
legislativou, jelikož systém harmonizace musí fungovat ve
všech státech EU. Téměř u všech služeb, kromě vyjmeno-
vaných, resp. se speciálním režimem, se daňové povin-
nosti přenáší na toho, komu byly poskytnuty služby, 
tzv. reverse charge (vyjma zvláštních případů, např. dodá-
ní nového osobního automobilu). Totéž se vztahuje na
dodání zboží v rámci intrakomunitárního plnění. Export
zboží do zemí mimo EU je zdaněn nulovou sazbou po spl-
nění celních formalit.

Jak již bylo uvedeno výše, některé transakce jsou v Dánsku
osvobozeny od daně z přidané hodnoty, ačkoliv spadají

pod sazbu daně. Čtení dánského zákona o DPH a dalších
oficiálních pokynů (obdobné pokyny v Čechách jsou
pokyny řady „D“) může vést k určitému nepochopení
pojmů jako např. „plnění osvobozené od daně“, které je
obsažené ve dvou sekcích zákona. Zde je výčet některých
osvobozených činností bez nároku na odpočet DPH na
vstupu:
� nemocenská péče, zdravotní péče a zubní lékařství,

charita, sociální zabezpečení;
� vzdělávání ve školách, vysokých školách a školách třetí-

ho věku (výjimky jsou na konference, kurzy a semináře);
� dodávky neziskovým sdružením, organizacím, služby

pro neziskové účely ve spojení se sportem;
� kulturní aktivity, jako jsou muzea, knihovny, zoologic-

ké zahrady. Na druhou stranu rozhlasové a TV přeno-
sy, koncerty, divadla atd. jsou předmětem daně;

� literární, skladatelské a další umělecké aktivity;
� prodej, správa, pronájem a leasing nemovitostí (mož-

nost zdanění zůstává na plátci). Pronájmy pokojů
v hotelech a dalších zařízení po dobu kratší než jeden
měsíc, pronájem parkovacích míst, reklamy je zdaněn.
Od 1. 1. 2011 správa nemovitého majetku, prodej
nových budov a pozemků se stává předmětem daně.

� pojišťovací služby, poštovní služby, finanční služby
(půjčky, vklady, úvěry, transakce s devizami a cennými
papíry);

� osobní doprava, např. vlaky, lodě, vzdušná doprava,
pravidelná autobusová doprava, taxi (s možností
nároku na odpočet u přeshraniční osobní dopravy),
cestovní služby (od 1. 1. 2011 jsou již předmětem
daně).

Příklady osvobozených plnění nejsou vyčerpávající, ale
i přesto tyto příklady vystihují osvobozená plnění v Dán-
sku. Ve většině případů podniky, které vykonávají výše
uvedené osvobození od DPH, musí místo toho zaplatit
zvláštní daň ze mzdy (tzv. lønsumsafgift). Daň ze mzdy je
vypočtena na výplatní listině, včetně jakékoli formy mzdy,
kterou zaměstnanci společnosti obdrželi. Sazba daně se
pohybuje mezi 3,08 až 9,13 % ze mzdy v závislosti na typu
činnosti osvobozené od daně. Jestliže společnost má čin-
nosti, které zahrnují jak osvobozené plnění, tak plnění,
kde je povinen odvést DPH, musí krátit vstup koeficien-
tem, jako je to v českém zákoně (zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty), např. u počítačů, kancelářské-
ho materiálu, nábytku apod. U majetku a nemovitostí nad
100 tis. DKK (cca 13 tis. EUR) se musí provést úprava
odpočtů (tuzemský zákon o DPH to řeší v § 78), u majet-
ku činí lhůta pro úpravu odpočtu pět let, u nemovitostí 
10 let. Nárok na odpočet není povolen např. u osobních
automobilů až pro přepravu devíti osob (v české legislati-
vě zavedení možnosti nároku na odpočet u osobních vozi-
del z důvodu řešení ekonomické krize mezi rokem 2008 až
2009, se původní stav již jaksi opomněl zrušit, tudíž i pro
rok 2012 je možný nárok na odpočet u osobních vozů),
osobní spotřeba, dodávky zaměstnancům (např. jídlo,
ubytování, zaměstnanecké výhody), zábava, ubytování
v hotelu, reprezentace, dary (poslední tři položky lze
uznat ve 1/4 nákladech za předpokladu, jestliže se vzta-
hují k obchodním účelům). Zajímavé je jistě zdaňovací
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období pro podání daňového přiznání. Pro obchody
s ročním obratem nižším než 1 mil. DKK (cca 131 tis. EUR)
je povinnost podat daňové přiznání dvakrát ročně. Při
dosažení obratu v rozmezí mezi 1 mil. až 15 mil. DKK je
zdaňovacím obdobím čtvrtletí a při dosažení obratu nad
15 mil. (cca 2 mil. EUR) je zdaňovacím obdobím jeden
měsíc. Podniky, které přijmou zboží v hodnotě nejméně
3,6 mil. DKK nebo dodávají zboží v rámci EU přesahující
4,8 mil., musí předložit Intrastat dánskému statistickému
úřadu jednou měsíčně.

V další části bude provedena analýza některých aspektů
jednotné daně v Dánsku, a to zejména v přeshraničních
obchodech. Podrobná analýza, která v České republice
nebyla dosud provedena, by sice stála za úvahu, ale vzhle-
dem k náročnosti získávání podkladů ze zahraničí, k nároč-
nosti dánského jazyka s minimální účastí překladu do ang-
lického jazyka, a to pouze v souvislosti s Evropskou unií, by
tato kapitola překračovala možnosti tohoto příspěvku. 

V Dánsku podléhá zboží, v obecné rovině, 25% sazbě
DPH. Mezi okolními státy např. Švédsko zdaňuje základní
sazbou 25 % téměř veškeré zboží a služby kromě zboží
a služeb, které má sazbu sníženou, a to 12 % (potraviny,
potravinové suroviny, služby spojené s turistickým
ruchem) a sazbou 6 %, která je uvalena na noviny, knihy,
tiskoviny, kina, vstupné na koncerty. Osvobozena je lékař-
ská a zubní péče, sociální péče, bankovní a pojišťovací
služby a obecné vzdělávání. Německo má základní sazbu
19 %, sníženou 7 %, která se vztahuje na zboží a služby,
potraviny, zemědělské produkty, časopisy, knihy, noviny,
veřejnou dopravu, umělecké a sběratelské předměty,
lázně, stomatologické služby, kulturu (uvádím obecně),
ubytování v hotelech (od 1. 1. 2010). Osvobozeny jsou
služby zdravotní, vzdělávací, finanční, pojišťovací, některé
kulturní a další.3

Dle dánského zákona o DPH se rozlišují dva druhy prode-
je zboží mezi členskými státy a to:
� přeshraniční prodej;
� zásilkový prodej.

Přeshraniční prodej bude platit, pokud se spotřebitel
fyzicky přemístí do jiného členského státu a nakoupí zboží
nebo službu, v tomto státě zboží nebo službu bude spo-
třebovávat, nebo je dopraví zpátky do tuzemska. Typic-
kým příkladem je turistika, wellness, zubní a lékařské ošet-
ření, které se spotřebovávají v jiném členském státě. Na
druhé straně jsou například oblečení, elektronika, potravi-
ny, spotřební zboží, které si spotřebitel přiveze do tuzem-
ska. Prodej na dálku bude platit, když spotřebitel má byd-
liště v jeho vlastním členském státě a za použití telefonu,
pošty nebo e-mailem si objedná službu nebo zboží v jiném
členském státě, které je následně zasláno do jeho vlastní-
ho členského státu poštou, balíkem nebo elektronickým
převodem. Zásilkový obchod a e-obchod s knihami, hudbou
a dalšími elektronickými produkty jsou hlavní příklady
prodeje na dálku.

Rozdíly v sazbách DPH mohou využít spotřebitelé, pokud
mají možnost nakupovat zboží nebo služby v členských
státech s nižší sazbou DPH (v zemi původu), než sazby
použitelné v jejich vlastním členském státě (země určení).
Existují dva možné způsoby. Zaprvé, spotřebitelé mohou
nakupovat zboží a služby v jiných členských státech s nižší
sazbou DPH, na které mají ze zákona nárok. Za druhé,
spotřebitelé mohou nakupovat zboží a služby v jiných
členských státech s nižší sazbou DPH, na které nemají zá-
konný nárok. To by mohlo být v případě zásilkového pro-
deje zboží od velkých prodejců, kteří by vystupovali jako
malí dodavatelé nebo uplatňovali prodej na dálku zboží
v elektronické podobě (e-commerce), které nelze snadno
identifikovat a často konkuruje přímo s fyzickým zbožím
(hudba, knihy, filmy). Princip země původu je hlavním
pravidlem pro přeshraniční prodej zboží a služeb, přičemž
se vztahuje pouze výjimečně na prodeje na dálku. Dle
právních předpisů EU vyplývá, že evropští politici vidí jako
hlavní důvod znepokojení úniky z jednotlivých ekonomik
právě v oblasti přeshraničního prodeje, který má expan-
zivní nárůst.

„Study on reduced VAT applied to goods and services in
the Member States of the European Union“4 se odkazuje
na studii dánského Ministerstva financí z roku 2006, kde
se odhaduje, že z celkové spotřeby v Dánsku (bez alkoho-
lu a daní) činí přeshraniční nákupy na dánsko-německé
hranici 2 %. Důvodem této vysoké úrovně přeshraničních
nákupů je rozdíl v DPH, a to mezi dánskou základní saz-
bou 25 % a německou základní sazbou 19 % a sníženou
sazbou 7 % pro rok 2011. Zvýšením německé sazby 
z 16 na 19 % se měla snížit úroveň přeshraničních nákupů
o 10 % u drahého zboží jako například kuchyně, karavany,
ale výsledky této studie mně nejsou bohužel známy.
Z tohoto vyplývá, že přibližování sazeb naznačuje poměrně
vysokou účinnost těchto změn mezi členskými státy v sou-
vislosti s přeshraničními nákupy. Ze studie dále vyplývá, že
přeshraniční nákupy jsou velmi nerovnoměrně rozděleny
mezi sektory. Oblečení, hudba, film a elektronika s vysokou
přidanou hodnotou na jednotku dosahuje vysokých prode-
jů, zatímco potraviny (brzká kazivost), nábytek a vybavení
domácnosti s nízkou přidanou hodnotou za jednotku dosa-
hují nižších prodejů. Na základě této studie lze dojít k závě-
ru, že hlavním argumentem pro nákup zboží při přeshra-
ničních nákupech je zejména nižší cena za objemovou
hmotnost, nízká kazivost (při přepravě) a jazyková specifič-
nost. V oblastech jako je lékařské ošetření, zubní lékařství,
restaurace a wellness, kde roste poptávka po těchto služ-
bách, je pravděpodobné, že růst těchto služeb má stále
větší podíl na spotřebě. Spotřebitelé se více seznamují
s normami v zahraničí, ale bude jenom spekulací, zda roz-
díly v sazbách daně jsou hlavním faktorem zvýšení poptávky
výše uvedených služeb u přeshraničních nákupů.

V posledních letech se rozmohl, jak mezi členskými státy,
tak i mezi ostatními státy, zásilkový prodej. Občané si ne-
chávají posílat různé předměty různých hodnot. V otázce

�
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3 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) vom 12. Juni 2009.
4 Copenhagen Economics. Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member States of the European Union. Danmark, København, 2007.
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jednotné daně nebo nízké daně druhého členského státu
EU bude důležitá cena zboží ve vztahu k dopravě. Vyšší
cena za zboží bude znamenat, že náklady na dopravu
budou znamenat skromnější podíl celkových nákladů.
Také kazivost výrobku bude součástí volby spotřebitele.
Vedle zmíněného budou na spotřebitele mít vliv specifika
daného výrobku a možnost si daný výrobek před náku-
pem vyzkoušet, což v tomto případě bude mít spíše výho-
du pro značkové výrobky s důvěryhodnou značkou. To vše
bude hrát roli při volbě v zásilkovém prodeji. Ve vztahu na
daň z přidané hodnoty je hlavním pravidlem, že sazba
DPH se vztahuje na zemi určení, tj. spotřebitelů členského
státu bez ohledu na zemi původu. Je tu prahová výjimka
při zásilkovém prodeji, kdy prodejce zdaňuje do tohoto
prahu, do výše obratu každého členského státu, např.
Česká republika má tento práh při zasílání zboží osob
registrovaných v jiném členském státě do ČR přesáhnutím

částky 1.140.000 Kč (§ 94). Tyto výjimky jsou ekonomicky
významné do té míry, že velký podíl prodeje „na dálku“ se
koná nejen od malých prodejců, ale i občanů, nebo také
dochází k obcházení zákonů. „E-commerce“ se postupně
dostává do popředí, neboť před rokem 1999 se blížil elek-
tronický obchod k nule, nyní se tento obchod pohybuje
v západní Evropě v průměru 5,9 % všech maloobchod-
ních prodejů. Dle studie americké celosvětové instituce
McKinsey&Company se vzhledem k hospodářské krizi
počínající v roce 2007 „e-commerce“ silně propadla, ale již
přelom roku 2008 a 2009 obchod opět ožil, např. Velká
Británie zaznamenala nárůst o 30 % ve srovnání s před-
cházejícím rokem.5 Velká Británie má co do počtu těchto
obchodů největší podíl na maloobchodním prodeji
v Evropě, za rok 2010 podíl činil 10,7 %, u Dánska, které
je v této práci analyzováno, 7,0 %. 

�
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Graf č. 1 Podíl maloobchodních tržeb v jednotlivých státech za rok 2010

Související obavy bychom mohli tudíž vidět v oblastech
prodeje  knih, léků, pohonných hmot nebo v oblastech
služeb u cestovního ruchu, v restauračních službách,
v kultuře a zábavě, dále u služeb s vysokým podílem lidské
práce, které je možné za určitých podmínek dle evrop-
ských směrnic přesunout do snížené sazby, ale i běžné
služby, např. opravy vozidel. Není výjimkou, že německý
dealer značkového servisu aut v blízkosti dánských hranic
poskytuje přinejmenším stejně dobré služby dánského
značkového servisu s jediným rozdílem, a to dojezdem do
servisu. Toto přirovnání nepůjde pravděpodobně u advo-
káta se sídlem ve stejném německém městě, který by se

musel specializovat na dánský právní řád pro dánské
zákazníky. Závažnějším problémem je pro Dánsko snížení
sazby DPH u přenocování v hotelech v Německu, a to z 19
na 7 %. Podrobněji se tomuto tématu budeme věnovat
v následujícím čísle e-Bulletinu KDP.

V oblasti potravin je situace o trošku jiná. Na základě
mnoha statistických studií6 zjistíme, že změna cen má
velmi malý vliv na poptávku po tzv. luxusním, resp. základ-
ním zboží, jako jsou potraviny, elektřina, topení atd. V pří-
padě potravin vede růst jejich cen o 1 % k poklesu
poptávky o méně než 0,5 % (viz násled. graf).

Zdroj: Centre for Retail Research, Online Retailing: Britain and Europe, 2010.

5 MONROE, S., SINCLAIR, D., WACHINGER, T. A. Understanding online shoppers in Europe. McKinsey&Company, 2009.
6 Např. REGMI, A., DEEPAK, M. S., SEALE, J. L., BERNSTEIN, J. Cross-Country Analysis of Food Consumption Patterns, Economic Research Service. USDA,

2000.
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Zdroj: Eurostat and Copenhagen Economics.

Logické je, že když jdou ceny potravin nahoru, domác-
nosti s největší pravděpodobností budou snižovat nákup
jiných méně nutných potravin. Faktem totiž je, že základní
zboží jako celek má nízkou elasticitu příjmů. Za luxusní
zboží budeme předpokládat dovolenou s komplexními
službami, drahé oblečení atd.7 I v této kategorii potravin
a pití můžeme spatřovat problém v přeshraničním styku.
Pouze snížená daň z přidané hodnoty v Dánsku by v pří-
padě obchodů s potravinami a pitím mezi Německem
a Švédskem mohla konkurovat a soutěžit za rovných pod-
mínek se zahraničními konkurenty. Ekonomický vývoj
v posledních letech přinesl nové a stále větší podíly z pro-
duktů, a to nejen z piva, limonád, vína, alkoholu, cukrovi-
nek, čokolád, které se např. z Německa dovážely, ale již
i z běžných potravin. Federace dánských obchodníků pro-
hlásila, „nemůžeme zvyšovat daně v Dánsku, aniž
bychom se srovnávali více s mezinárodním právem“.8

Také Klaus Jørgensen, hlavní konzultant pro zemědělství
a potraviny, uvádí, že přeshraniční obchod je stále výzvou
pro Dánsko.9 Neboť se zde vyplatí koupit vše počínaje
pivem, oblečením, elektronikou až po potraviny. Vedle
toho se rozšiřuje i nákup zboží po internetu ze zahraničí.
Vedlejší státy Německo nebo Švédsko mají nejenom lev-
nější DPH, daně, ale i celkové nižší náklady, včetně nákladů
na pracovní sílu. Přeshraniční nákupy mají pro Dánsko

ekonomické důsledky, a to nejenom z hlediska úniků
daňových příjmů, ale také ztráty pracovních míst. Zde
jídlo začíná hrát mnohem větší roli v příhraničním styku
než dříve. Alkoholické nápoje jako je pivo a víno vyplňují
většinu přeshraničních nákupů – 39 %. Deset procent za-
ujímá maso a mléčné výrobky, které domácnosti obvykle
nakupují v Německu nebo ve Švédsku, protože Dánsko je
jednou z mála zemí EU, která nemá diferencované DPH
na potraviny. Jídlo je zdaněno v Německu 9 %, ve Švédsku
12 %, zatímco v Dánsku je to 25 %.

Další, nikoliv až tak znamenitý, počin pro konzumenty byl
ten, že dánská vláda jako první země na světě zavedla daň
na tuky v potravinách, a to s účinností od 1. 10. 2011.
Zahrnuje všechny výrobky obsahující nasycené mastné
kyseliny včetně polotovarů. Kilogram nasycených mast-
ných kyselin tak zdražil o 16 dánských korun (53 korun).
Dánská vláda tvrdí, že tak chce bojovat proti nadměrné
konzumaci nasycených tuků, podle kritiků jde ale jen
o další příjem do státní pokladny. Státní pokladnu by to
mělo obohatit o 1,5 mld. DKK. I ekonomicky nezasvěcený
občan si všimne dalšího cenového rozdílu mezi mléčnými
výrobky, masem a jinými potravinami prodávanými v Dán-
sku a v zahraničí. Daň z tuku bude poskytovat spotřebite-
lům další důvod, proč začít jezdit do Německa či Švédska
na nákupy. Po zavedení daně z tuků to v podstatě znamená,
že DPH z těchto potravin je nikoliv 25 %, ale 27 %.

�
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Graf č. 2 Souvislost mezi příjmem a cenovou elasticitou

7 SANDBERG, B., SØRENSEN, A. H., CHRISTENSEN, G. L. Dansk Erhvervs Perspektiv. Grœnsehandel koster dyrt. 2011.
8 De Samvirkende Købmaend, Danske afgifter er Europas højeste, 11. 7. 2011.
9 JORGENSEN, K. Grœnsehandlen koster arbejdspladser. Food Supply, 27. 4. 2011.
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Dánské nákupy potravin a dalšího zboží v zahraničí vedou
ke ztrátě mnoha pracovních míst. Je dokázáno, že v dán-
ských supermarketech se musí vygenerovat obrat přes 
1 mil. DKK, aby byli schopni zaplatit jednoho zaměstnan-
ce, a to ne nutně na plný úvazek, ale 6 až 8 hodin týdně.
Pokud budeme počítat z těchto jednodenních přeshranič-
ních obchodů, roční únik z ekonomiky cca 5 mld. DKK
s Německem a další 1 mld. DKK z přeshraničních nákupů
mezi Dánskem a Švédskem (z tohoto obratu se odhaduje
cca 700 mil. – 1 mld. DKK za plechovková piva a limoná-
dy) představuje až 6 000 pracovních míst v sázce na celo-
státní úrovni. Dotýká se to obchodů se smíšeným zbožím,
oblečením, obchodů s elektronikou a stánků. V posled-
ních letech lze spatřovat v oblasti jižního Dánska nedosta-
tečný ekonomický růst a rozvoj, který se logicky přestěho-
val do severních částí Německa. Profesor Sørena
Askegaarda ze Syddanské Univerzity, zabývající se spotře-
bitelským chováním, řešil otázku vazby mezi potravinami
a výší daní, které jsou na ně uvaleny. Dánsko má jednu
z nejvyšších spotřeb cukru v západní Evropě, ale naopak
také nejvyšší DPH na limonády, bonbony a další sladkosti.
Takže není nic, co by dokazovalo, že vysoké daně by měly
vychovávací efekt. Ale také je třeba si uvědomit, že existu-
je úzký vztah mezi daní a kvalitou potravin. Vyšší daně
budou ovlivňovat poptávku po vysoce kvalitním zboží
a nahrazovat jí vyšší poptávkou po méně kvalitním. 

3 Závěr a shrnutí

V předešlých odstavcích byly nastíněny možné úniky ze
státního rozpočtu, na druhé straně dánskou „pokladnici“
zase naplňují nákupy německých občanů, a to v podobě
nákupů benzinu, nafty a cigaret, Švédové nakupují alkohol. 

Cílem tohoto příspěvku nebyl podrobný rozbor dánského
systému DPH a detailní analýza úniků z dánské ekonomi-
ky, resp. příjmů ze státního rozpočtu, to by bylo nad
rámec tohoto příspěvku. Naším cílem bylo provést analý-
zu hlavních problémů vysoké a navíc jednotné sazby daně
z přidané hodnoty. Makroekonomické výhody této sazby
je možné shledávat v příjmech do státního rozpočtu, které
by mohly být umocněny přiblížením daní v okolních stá-
tech, aby se omezilo nákupům z okolních zemí nebo inter-
netovým obchodům. Než bude v okolních státech alespoň
sazba daně přibližně stejná, bude nadále docházet k dílčí-
mu odlivu DPH z Dánska, a to ve vyjmenovaných nejdůle-
žitějších oblastech v této celé kapitole. 

„Dalo by se říci, že tisíce obchodníků prodělávají pokaž-
dé, když se zvýší daně“.10

Dopady a dÛsledky sjednocení sazby DPH v Dánsku
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10 JENSEN, E. J. Předseda IgG (de tyske grœnsebutikkers interesseorganisation). JyllandsPosten, 25. 2. 2010.
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1 Pondělí

Blíží se konec března, tedy čas pro přiznání k dani z příj-
mů řady daňových subjektů, které nejsou zastupovány
poradcem anebo nemají povinný audit. Jako každý rok,
i letos se na poslední chvíli hlásí klienti, kteří chtějí odložit
termín podání přiznání o tři měsíce. Jeden z nich, jednatel
společnosti BEDNARUM, pan Nepořádný, přišel dokonce
až dneska večer, poslední den lhůty. Rychle sepisujeme
plnou moc, klient ji podepisuje a já sedám k počítači.
Plnou moc naskenuji, tím ji převedu do formátu PDF,
vytvářím datovou zprávu adresovanou místně a věcně pří-
slušnému správci daně, chvíli ještě váhám, zda mám při-
pojit svůj elektronický podpis, ale pak si uvědomím, že ten
je přece nahrazen právě použitím datové schránky (pro
jistotu si ještě jednou přečtu znění § 18 zákona 
č. 300/2008 Sb.) a pak plnou moc odesílám. Mohu klidně
usnout?

Řešení

Takto zpracovaná a odeslaná plná moc nebude uplatněna
v souladu s platnou legislativou. Použití datové schránky
nahrazuje podpis osoby, pro kterou byla datová schránky
zřízena, v tomto případě daňového poradce. To ale nic
nemění na tom, že plnou moc musí platně podepsat
zmocnitel, tedy pan Nepořádný, jeho naskenovaný podpis
v PDF dokumentu tuto úlohu splnit nemůže. Správce daně
v lepším případě vyzve zmocnitele k odstranění vady
podání podle § 74 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu (dále též „DŘ“), a určí mu přiměřenou lhůtu. Pokud
ji dodrží, bude zachována i lhůta původní pro podání plné
moci. V tom horším případě posoudí Finanční úřad situa-
ci tak, že plná moc nebyla uplatněna u příslušného správ-
ce daně podle § 136 odst. 2 DŘ, a proto nemohla být ani
účinná podle § 27 odst. 2 téhož zákona. Tedy, že se nelze
platně domáhat prodloužené lhůty pro podání řádného
daňového přiznání k dani z příjmů.

Správný postup by byl takový, kdy plná moc bude ode-
slána z datové schránky společnosti BEDNARUM. Nemu-
sí být podepsána, neboť podpis jednatele je nahrazen

právě použitím datové schránky a akceptace plné moci
zmocněncem již není nutná. Druhou možností by byl
uznávaný elektronický podpis pana Nepořádného, kterým
by plnou moc jako jednatel společnosti opatřil, pak ji
mohu odeslat ze své datové schránky i já sám, coby zmoc-
něnec. Třetí možností by byl postup, kdy listinnou plnou
moc nechám převést na CzechPOINTu do digitální (elek-
tronické) podoby, a takto vzniklý soubor odešlu ze své
datové schránky.

2 Úterý

Sepisuji odpověď na výzvu k odstranění pochybností
ohledně údajů v přiznání k dani z přidané hodnoty paní
Brumíkové. Klasická situace, nekontaktní dodavatel a pro-
blém s uznáním odpočtu daně. Podařilo se nám ale
sehnat slušné důkazy podporující oprávněnost uplatnění
daně na vstupu z faktur dodavatele, a proto máme dob-
rou šanci na úspěch.

Trvalo to ovšem poměrně dlouho, takže běží poslední
minuty lhůty, o jejíž prodloužení jsem už navíc jednou
žádal, z toho důvodu spěchám, abych vše odeslal. Stihnu
to opravdu jen tak tak, několik minut před půlnocí. Hned
ráno v půl deváté mi volá jedna úřednice z finančního
úřadu, že právě dostala moje podání, kterým reagujeme
na výzvu k odstranění pochybností. Upozorňuje mne, že
bylo doručeno po lhůtě, protože jejich software spisové
služby otevřel datovou schránku (přihlásil se) ve dvě hodi-
ny ráno, což znamená právě dvě hodiny po vypršení ter-
mínu, ona navíc, jako přidělený pracovník správce daně
dostala vše na stůl až teď, takže mi hned volá, zda jsem si
vědom nebetyčnosti průšvihu, který hrozí doměřením
daně dle pomůcek. Co s tím udělám?

Řešení

Přidělená úřednice správce daně neměla pravdu, lhůta
byla zachována. Pokud je totiž doručováno datovou
schránkou orgánu veřejné moci, je rozhodující okamžik
dodání do datové schránky tohoto orgánu, v našem pří-
padu správce daně. Tento přístup odpovídá znění § 35 DŘ

�

MÛj t˘den v datové schránce
MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366

Motto: ·mouha, kterou ãistíte marnû pÛl hodiny, se nachází na opaãné stranû

skla. Murphy.

Tak jako ostatním daÀov˘m poradcÛm byla i mnû zfiízena datová schránka, se

kterou chtû nechtû vstávám i uléhám. Je tu pofiád, pfiipravená pfiijmout zprávy
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a je ustáleně judikován Nejvyšším soudem stejně jako sou-
dem Ústavním (viz např. nález Ústavního soudu ze dne
10. 1. 2012, sp. zn. II ÚS 3518/11, nebo rozhodnutí NSS
ze dne 15. 7. 2010, čj. 9 Afs 28/2010-79).

3 Středa

Vytahuji ze svého archivu na flash disku datovou zprávu,
kterou jsem odesílal z datové schránky před rokem správ-
ci daně v Ostravě. Bylo to odvolání proti platebnímu
výměru na daň z nemovitostí. Sepsal jsem ho hezky obsaž-
ně, je to dokument v Microsoft Word a vešel jsem se těsně
do limitu 10 MB, který je maximálně povolený pro datové
schránky. Chci teď nechat převést odvolání do listinné
podoby, klient jej takto požaduje, aby si ho mohl založit
do šanonu ( ještě s tou elektronizací daleko nepostoupil)
a já mu chci vyhovět. Pamatuji si, že se jedná o tzv. autori-
zovanou konverzi zajišťovanou kontaktními místy veřejné
správy neboli Czech POINTy. Nejjednodušší postup je
otevřít si příslušnou datovou zprávu v archivu a zvolit
Konvertovat. Do třiceti dnů si pak mohu vyzvednout kon-
vertovaný dokument v papírové podobě, včetně velmi
podrobné ověřovací doložky. Jak je to jednoduché ... nebo
snad ne?

Řešení

Odmítli mi konverzi provést, datová zpráva sice obsaho-
vala platná časová razítka i elektronickou značku, ale
vstupním formátem pro konverzi může být pouze PDF,
a nikoli dokument MS Word. Ověřuji si v příloze číslo
jedna vyhlášky č. 193/2009 Sb., že měl úředník na Czech
POINTu pravdu. V bodě třetím opravdu nacházím, že pří-
pustný formát vstupu obsaženého v datové zprávě je jedi-
ně PDF (Portable Document Format) verze 1.3 a vyšší
nebo PDF/A (Archive).

Správný postup by byl takový, že musím navštívit správce
daně v Ostravě a v rámci nahlížení do spisu si nechám
vyhotovit kopii předmětného odvolání, které tam dozajis-
ta najdu. Musím ale počítat se zhotovením kopie v podo-
bě listinné, neboť se jedná o doručování během ústního
jednání podle § 39 odst. 1 písm. a) DŘ. Flash disk s sebou
proto nemá cenu vozit, kopie ze spisu v elektronické
podobě jsou zatím hudbou budoucnosti. I když datová
zpráva součástí spisu podle § 64 odst. 2 DŘ bezesporu je.

4 Čtvrtek

Otevírám datovou schránku, tvořím Novou datovou zprá-
vu pro Finanční úřad v Liberci, do níž vkládám jako písem-
nost přiznání k dani z přidané hodnoty klienta Pokusnic-
kého. Po zkušenostech s konverzí jsem jej rovnou převedl
do PDF, co kdyby bylo potřeba mít jej někdy na papíře.
Kontroluji raději dvakrát, že jsem uvedl datovou schránku
místně i věcně příslušného správce daně. Přiznání nepo-
depisuji, nutné to není. Nebo ano?

Řešení

Nepodepsané přiznání opravdu nepředstavuje jádro pro-
blému. Ten tkví v něčem jiném. Současný postoj správců
daně i Generálního finančního ředitelství je takový, že jedi-
ným přípustným podáním daňového tvrzení, dodatečné-
ho daňového tvrzení a přihlášky k registraci je ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně (§ 72 odst. 3 DŘ).
Ke zveřejnění došlo pokynem Ministerstva financí D-349
čj. 43/128 673/2010-431 ze dne 28. 12. 2010, ve kterém
je definován XML formát a uveden odkaz na interneto-
vou adresu http://eds.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo_
struktury.faces, na níž lze všechny potřebné údaje nalézt.

Správný postup by z hlediska minimalizace rizik spočíval
ve vytvoření příslušného XML souboru a jeho následné
vložení do datové zprávy odeslané schránkou. Vytvořit
XML soubor umí většina používaných software pro daňo-
vé poradce, případně lze využít přímo daňový portál
Ministerstva financí, který export do souboru pro datovou
schránku nabízí jako jednu z variant elektronické služby
České daňové správy. Dlužno podotknout, že názor na
postoj správce daně a GFŘ ohledně podání v jiných for-
mátech (třeba naskenovaný PDF) se různí a nelze vylou-
čit, že projde dalším vývojem.

5 Pátek

Ozývá se znovu úřednice z Finančního úřadu paní Brumí-
kové, která řeší postup k odstranění pochybností ohledně
údajů jejího přiznání k dani z přidané hodnoty. Ověřila si
u metodika, že jsem měl pravdu a skutečně bylo doruče-
no včas. Upozorňuje mne ale, že paní Brumíková oznámi-
la změnu sídla podnikání, a tak už je dva týdny místně pří-
slušná k jinému správci daně, byl dokonce postoupen její
spis. A já jsem odeslal podání do datové schránky správce
daně původního, takže mi hned volá, zda jsem si vědom
nebetyčnosti průšvihu, který hrozí marným uplynutím
lhůty a doměřením daně dle pomůcek.

Řešení

Přidělená úřednice správce daně neměla pravdu ani ten-
tokrát. Použije se totiž ustanovení o zachování lhůty podle
§ 35 odst. 2 DŘ, dle něhož je lhůta zachována i v případě,
že v poslední den je učiněn úkon u jiného věcně přísluš-
ného anebo u nadřízeného správce daně. Takže záměna
datových schránek dvou Finančních úřadů sama o sobě
neznamená problém z hlediska zachování lhůt.

6 Sobota

V tomhle povolání nejde pokaždé ctít volné víkendy, a tak
si znovu beru svůj archiv digitálních dokumentů na flash
disku a prověřuji, zda u některých datových zpráv nepro-
jde v brzké budoucnosti platnost certifikátu časového razít-
ka. To je totiž podmínkou zachování pravosti digitálního
dokumentu podle § 69a odst. 5 zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě. Datové zprávy, u nichž by
brzy platnost časového razítka zanikla expirací certifikátu,
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podrobím re-autorizaci, tedy přidám časové razítko nové.
Pocházejí-li zprávy z datové schránky, mohu tak učinit
bezplatně, pro ostatní jsem si časová razítka nakoupil,
není to zas tak drahé. A tato péče je zatím nezbytnou pro
zachování jistoty, že někdy v budoucnu budu moci doku-
menty v digitální podobě použít a využít, třeba při soud-
ním sporu, dědickém řízení, konverzi do listinné podoby
a tak dále. Přesvědčilo mne o tom kromě jiného i vyjádření
pojišťovny Kooperativa, že pro případnou likvidaci pojist-
ných událostí jsou přípustné i elektronické dokumenty

a datové zprávy, ale nezbytnou podmínkou je právě plat-
nost časového razítka.

7 Neděle

Alespoň dnes mám volno a datovou schránku vůbec neotev-
řu. Ale vím, že tady je, připravena přijmout zprávy z blízka
i z daleka, ve dne i v noci, nezávisle na mé vůli, duševní svě-
žesti a tělesné konstituci. Jsem vážně rád, že ji mám. A co vy?

MÛj t˘den v datové schránce
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SBORNÍK PŘÍKLADŮ 2013 – vychází v únoru

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

Cena publikace bude cca 370 Kč vč. DPH + poštovné.

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

Inzerce

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2013 – vychází koncem
února
9. vydání oblíbené příručky!

Jedná se o příručku, ve které najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, čísel, postupů
a údajů z daňových zákonů a ze zákonů s nimi souvisejících. 
Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým
údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatel-
ských subjektů.

PŘÍRUČKA SE VEJDE DO KAŽDÉ KABELKY.

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

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

cca 255 Kč, cca 440 stran, kapesní formát, brožovaná vazba 

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

Publikaci bude možné objednat na www.kdpcr.cz, email publikace@kdpcr.cz, Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 
P. O. Box 121, 657 21 Brno nebo na www.wkcr.cz, email obchod@wkcr.cz, tel. 246 040 400 nebo na adrese Wolters 
Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3. Při osobním nákupu přímo v nakladatelství získáte slevu 15 %.
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Celková výše daňových úniků v Evropské unii bývá odha-
dována 1 bilion EUR ročně, proto se Evropská komise
snaží vzájemnou spolupráci daňových správ členských
států podporovat a zjednodušovat. Nutnost spolupráce
v oblasti daňové správy v Evropské unii vzrostla nejen
v souvislosti se zavedením jednotného trhu, volným pohy-
bem zboží, osob a kapitálu, ale také v souvislosti s nárůs-
tem globalizace a především finanční krizí. Tyto fenomény
s sebou přinesly nové typy daňových podvodů, které svým
rozsahem přesahují hranice členských států a jsou stále
sofistikovanější. Nelze proti nim tedy bojovat izolovaně, je
zapotřebí velmi úzké spolupráce daňových správ a aktivní
výměna informací.

Mezinárodní výměna informací v České republice probíhá
na základě několika typů právních předpisů:
� článku 26 smluv o zamezení dvojího zdanění; směr-

nice č. 2011/16/EU1 ( jež měla být implementována
v novele zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní
pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, který měl platit od 1.
1. 2013; návrh zákona o mezinárodní spolupráci při
správě daní (sněmovní tisk č. 768) je ovšem zatím od
srpna v Poslanecké sněmovně);

� směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve
formě úrokových plateb (implementována v podobě 
§ 38fa zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů);

� smluv o výměně informací v daňových záležitostech;
� memorand o porozumění.

1 Mezinárodní výměna informací 
dle článku 26 smluv o zamezení 
dvojího zdanění

Všechny komplexní smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
které uzavřela Česká republika, obsahují článek 26 týkající

se výměny informací. Lze říci, že vývoj dikce článku 26
v uzavřených smlouvách kopíruje vývoj tohoto článku
v Modelové smlouvě OECD. Z toho důvodu smlouvy uza-
vřené před rokem 2000 obsahují znění článku 26 odst. 1,
které zavazuje smluvní státy k výměně informací pouze
o daních, na něž se vztahuje smlouva o zamezení dvojího
zdanění2. V praxi hovoříme o tzv. úzké klauzuli článku 26.
Update Modelové smlouvy OECD ovšem v roce 2000 při-
nesl změnu textu článku 26, který nově uváděl, že smluv-
ní státy si budou vyměňovat informace, „... které se vzta-
hují na daně všeho druhu a označení, jež jsou ukládány
jménem smluvních států nebo jejich nižších správních
útvarů nebo místních úřadů.“ V praxi hovoříme o tzv. širo-
ké klauzuli článku 26 o výměně informací. Lze tedy vysle-
dovat, že od roku 2004 Česká republika začala uzavírat
širokou klauzuli článku 263 o výměně informací. Lze
ovšem najít smlouvy, které i po roce 2004 byly uzavírány
s úzkou klauzulí článku 26 (tzn. výměna informací se vzta-
huje pouze na daně, jež jsou předmětem smlouvy). Jedná
se např. o smlouvu s Jordánskem nebo KLDR.

Velmi podobnou situaci lze identifikovat s ohledem na člá-
nek 26 odst. 4 a 5, které byly doplněny do Modelové
smlouvy OECD v updatu v červenci 2005. Článek 26 odst. 4
říká, že „Jestliže jsou v souladu s tímto článkem jedním
smluvním státem požadovány informace, druhý smluvní
stát použije svých opatření, zaměřených na získávání
informací, aby získal požadované informace, i když tento
druhý stát takové informace nepotřebuje pro své vlastní
daňové účely. Povinnost obsažená v předchozí větě pod-
léhá omezením odstavce 3, ale v žádném případě nebu-
dou tato omezení vykládána tak, že umožňují smluvnímu
státu odmítnout poskytnout informace pouze z toho
důvodu, že na takových informacích nemá domácí
zájem.“ Odst. 5 pak dále uvádí, že „... ustanovení od-
stavce 3 nebudou v žádném případě vykládána tak, že

�

Mezinárodní v˘mûna informací
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ing. Lukáš Moravec, Ph.D.

Nedávná finanãní krize díky tlaku na rozpoãty jednotli-

v˘ch státÛ mimo jiné pfiinesla i boufiliv˘ v˘voj v oblasti

mezinárodní spolupráce daÀov˘ch správ a v˘mûny infor-

mací v daÀov˘ch oblastech. DÛvodem je pfiedev‰ím snaha

státÛ nejen získat informace, ale pfiedev‰ím také zabránit

odlivu daÀov˘ch základÛ do jin˘ch státÛ, pfiedev‰ím daÀo-

v˘ch rájÛ.

1 Která má být implementována do národních daňových soustav s účinností od 1. 1. 2013.
2 Např. smlouva se Španělskem, Izraelem nebo Švýcarskem.
3 Např. smlouva s Norskem, Arménií nebo Gruzií.
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umožňují smluvnímu státu odmítnout poskytnout infor-
mace pouze z toho důvodu, že informacemi disponuje
banka, jiná finanční instituce, pověřenec nebo osoba,
která jedná v zastoupení nebo jako zmocněnec, nebo
proto, že se informace vztahují k vlastnickým podílům na
osobě.“ Z vývoje textu smluv, které Česká republika uza-
vřela lze vysledovat, že smlouvy uzavřené do roku 2008
článek 26 odst. 4 a 5 neobsahují4. V pozdějších smlouvách
toto rozšíření článku 26 už běžně najdeme5.

Update Modelové smlouvy OECD v roce 2008 v článku 26
taktéž přinesl zavedení tzv. pravidla „poskytování rele-
vantní informace“. Zde je nutno podotknout, že Česká
republika toto pravidlo začala v článku 26 odst. 1 sjedná-
vat ještě před updatem Modelové smlouvy6. Z vývoje
textu článku 26 v uzavíraných smlouvách lze jasně vysle-
dovat, že výše uvedená textace článku 26 je po roce 2008
obsažena ve všech smlouvách, které Česká republika 
uzavírala.

2 Mezinárodní výměna informací 
dle evropské směrnice

Vzájemná spolupráce daňových správ v rámci Evropské
unie je tedy v Evropské unii od roku 1977 upravena směr-
nicí č. 77/799/EEC, která původně zakotvovala spoluprá-
ci daňových správ pouze v oblasti přímého zdanění – daní
z příjmů a majetku. Úkolem směrnice bylo doplnit již exi-
stující bilaterální smlouvy o spolupráci, které mezi sebou
uzavřely jednotlivé členské státy. Směrnice definovala tři
možné způsoby výměny informací mezi daňovými správa-
mi členských států:
� Výměna na dožádání – příslušný orgán daňové správy

členského státu může v jednotlivém případě požádat
příslušný orgán daňové správy jiného členského státu
o sdělení informací; příslušný orgán daňové správy
dožádaného členského může odmítnout sdělit infor-
maci, má-li za to, že úřad žádajícího státu nevyčerpal
vlastní obvyklé zdroje informací, kterých mohl
v daném případě využít, aniž by tím bylo ohroženo
dosažení žádoucího výsledku.

� Automatická výměna údajů – příslušné orgány daňo-
vé správy členských států si navzájem pravidelně bez
předchozího dožádání poskytují údaje pro skupiny
jednotlivých případů, které byly určeny konzultačním
postupem.7

� Spontánní výměna údajů – příslušný orgán daňové
správy každého členského státu poskytne příslušnému
orgánu daňové správy jiného členského státu informa-
ce, o kterých se dozví, bez předchozího dožádání
v následujících případech:
1. předpokládá-li orgán daňové správy některého

členského státu, že v jiném členském státě může
dojít ke zkrácení daně;

2. obdrží-li v některém členském státě osoba povinná
k dani daňovou úlevu nebo osvobození od daně,
jež by mohla vést ke vzniku nebo zvýšení její daňo-
vé povinnosti v jiném členském státě;

3. jsou-li obchody mezi osobami povinnými k dani ve
dvou různých členských státech prováděny přes
jednu či více zemí tak, že mohou vést ke snížení
daně v jednom či obou členských státech;

4. pokud příslušný orgán daňové správy členského
státu předpokládá, že by umělým přesunem zisku
ve skupině podniků mohlo dojít ke snížení daně;

5. umožní-li informace poskytnutá členskému státu
příslušným orgánem daňové správy jiného člen-
ského státu zjištění skutečností, jež by mohly ovliv-
nit vyměření daně.

Příslušné orgány daňové správy měly povinnost poskyt-
nout informaci na dožádání co nejrychleji. Poskytnutí
informace může být i odmítnuto, a to mimo jiné v násle-
dujících případech:
� pokud by poskytnutí informace vedlo k prozrazení

obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství
nebo obchodního postupu nebo pokud by poskytnutí
odporovalo veřejnému pořádku;

� pokud zúčastněný členský stát není z právních nebo
faktických důvodů schopen odpovídající informace
sám poskytnout.

Směrnice taktéž dovolovala přítomnost pracovníků správ-
ce daně zúčastněného členského státu ve státě, který
poskytuje informaci. Jedná se např. o případy, kdy musí
být v rámci řízení přezkoumáváno účetnictví – úředníci
státu, jež požadují informaci, totiž vědí lépe, jakou infor-
maci potřebují a kde či jak ji hledat. Směrnice byla několi-
kráte novelizována – směrnice č. 2004/56/EC zavedla
možnost provádění souběžných daňových kontrol a směr-
nice č. 2004/106/EC vymezila oblasti, ve kterých si i nadá-
le příslušné orgány členských států vyměňují informace
z oblasti daní z příjmů a majetku, spotřebních daní a daní
z pojistného.

K zásadní změně došlo aktuálně v roce 2011 přijetím
směrnice č. 2011/16/EU, která dosavadní směrnici
nahrazuje. Směrnice se vztahuje na veškeré daně jakého-
koliv druhu, vybírané členským státem s výjimkou daně
z přidané hodnoty, cel a spotřebních daní, neboť tato
oblast je upravena samostatnými směrnicemi.8 Ve směrni-
ci jsou definovány tři základní typy výměny informací:
� výměna informací na žádost;9

� povinná automatická výměna informací10 – kde se
s účinností od 1. 1. 2014 zavádí povinnost výměny
informací týkajících se osob, které jsou rezidenty jiné-
ho členského státu a to konkrétně o jejich příjmech ze
zaměstnání, odměnách ředitelů, produktech životního

�

Mezinárodní v˘mûna informací

4 Výše uvedené je do velké míry způsobeno skutečností, že doba vyjednání smlouvy, přes její ratifikaci až po vyhlášení ve Sbírce, zpravidla činí 2 až 3 roky.
5 Viz např. smlouva s Panamou, Bahrajnem nebo Novým Zélandem.
6 Viz např. smlouva s Norskem (2004), Srbskem a Černou Horou (2004) nebo Novým Zélandem (2008).
7 Dle článku 9 příslušné směrnice mohou být orgány daňové správy členských států v přímém vzájemném styku. Dohodou si mohou stanovit, aby v urči-

tých jednotlivých případech nebo skupinách jednotlivých případů byly v přímém vzájemném styku jimi určené orgány daňové správy.
8 Podrobněji viz dále.
9 Jedná se o původní výměnu informací na dožádání (česká jazyková verze směrnice zavádí výraz „výměna informací na žádost“).
10 Dříve pouze automatická výměna informací.
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pojištění, důchodech a vlastnictví nemovitostí a příj-
mů z nich plynoucích;

� výměna informací z vlastního podnětu.11

Směrnice dále zakotvuje další formy správní spolupráce
mezi členskými státy:
� upravuje rozsah a podmínky přítomnosti úředníků

dožadujícího státu v prostorách správních úřadů
a jejich účast na správních šetřeních;

� upravuje podmínky souběžných kontrol dvou a více
členských států;

� nově zavádí doručování prostřednictvím správních
orgánů – příslušný orgán členského státu na žádost
orgánu jiného členského státu v souladu s pravidly pro
doručování obdobných aktů v dožádaném členském
státě doručí příjemci veškeré akty a rozhodnutí, které
byly vydány správními orgány dožadujícího státu;

� nově zavádí institut zpětné vazby – pokud příslušný
orgán poskytne informace, může požádat příslušný
orgán, který informace obdržel, aby k nim zaslal zpět-
nou vazbu;

� nově zavádí sdílení osvědčených postupů a zkušenos-
tí – členské státy s Komisí hodnotí a posuzují spolu-
práce a mohou společně s Komisí vypracovat obecné
pokyny ke kterémukoliv aspektu;

� stanovuje lhůty pro reakci státu při výměně informací
na dožádání;

� zavádí pro výměnu standardizované formuláře a stan-
dard zabezpečeného komunikačního kanálu.

Směrnice nově upravuje i vztahy se třetími zeměmi
a zakotvuje, že pokud příslušný orgán členského státu
obdrží od třetí země informace, u nichž předpokládá
význam pro správu a vymáhání domácích právních před-
pisů a smlouva se třetí zemí to dovoluje, může poskytnout
tyto informace příslušným orgánům členských států, pro
něž mohou být tyto informace užitečné.

Ačkoliv směrnice zavazuje implementovat znění členské
státy s účinností od 1. 1. 2013, návrh zákona, do nějž je
směrnice implementována – zákon o mezinárodní spolu-
práci při správě daní stále zůstává v Parlamentu v prvním
čtení, ačkoliv byl předložen již v srpnu.

3 Mezinárodní výměna informací 
prostřednictvím směrnice o zdanění 
příjmů z úspor ve formě úrokových 
plateb

Na základě této směrnice jsou členské státy povinny po-
skytovat informace ostatním členským státům o úrocích,
které byly vyplaceny individuálním střadatelům. Směrnice
stanovuje také přechodné období, v němž umožňuje Bel-
gii, Rakousku a Lucembursku na místo poskytnutí infor-
mace aplikovat srážkovou daň:
� 15 % v letech 2005–2007;

� 20 % v letech 2008–2010;
� 35 % od roku 2011 dále.

Co se týká rozdělování výnosu ze srážkové daně, podle
směrnice členský stát, který srazí srážkovou daň, zadrží 
25 % z částky a zbylých 75 % převede státu, ve kterém je
oprávněný příjemce rezidentem. Směrnice dále ukládá
členskému státu, ve kterém je oprávněný příjemce rezi-
dentem, zajistit, aby nedošlo ke dvojímu zdanění úrokové
příjmu. Česká republika umožňuje úplný zápočet daně.

Česká republika má sjednán režim výměny informací dle
výše zmíněné směrnice buď na základě evropského práva,
nebo na základě bilaterálních smluv s 15 jurisdikcemi
s preferenčním daňovým režimem (10 závislých území
Spojeného království a 5 závislých území Nizozemí) a pěti
evropskými státy. Konkrétně se jedná o Andorru, Lichten-
štejnsko, Švýcarsko, Monako, San Marino, Anguillu,
Arubu, Britské panenské ostrovy, Guernsey, Jersey, ostrov
Man, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Nizozemské Antily,
Turks a Caicos. Je nutno zmínit, že s ostrovem Man si
Česká republika sjednala automatickou výměnu informací
s účinností od 1. 1. 2011 a Guernsey od 1. 7. 2011. Z uve-
dených zemí přistoupily některé k aplikaci srážkové daně
a prozatímnímu zachování anonymity bankovních účtů,
stejně jako Belgie, Lucembursko a Rakousko. Jedná se
o země jako Monako, Nizozemské Antily, Andorra, Britské
panenské ostrovy, Jersey, Lichtenštejnsko, Turks a Caicos,
Švýcarsko a San Marino.

4 Mezinárodní výměna informací 
dle smluv o výměně informací 
v daňových záležitostech

V souvislosti s bojem se škodlivou daňovou konkurencí
vzniklo na poli OECD v roce 2000 tzv. Globální fórum pro
transparentnost a výměnu informací pro daňové účely.
Členem pracovní skupiny jsou zástupci všech členských
zemí OECD a dále zástupci Aruby, Bermud, Bahrajnu,
Kajmanských ostrovů, Kypru, ostrovu Man, Malty, Mauri-
cia, Nizozemských Antil, Seychel a San Marina. Úkolem
pracovní skupiny bylo vymyslet právní nástroj, který by
mohl být použit k zavedení efektivní výměny informací.
Výsledkem činnosti skupiny byla publikace standardů
transparentnosti a výměny informací v roce 2002 pro-
střednictvím Modelové smlouvy o výměně informací ve
věcech daňových,12 a to jak v bilaterální, tak i v multilate-
rální podobě13. Standardy, které byly přijaty všemi země-
mi, které se účastní globálního fóra, jsou definovány
následovně:
� existence mechanismu pro výměnu informací na vyžá-

dání;
� dostupnost spolehlivých informací o bankách, vlastní-

cích, účetních výkazech atd., a práva tyto informace
získat a pravomoc tyto informace poskytnout na požá-
dání;

�

Mezinárodní v˘mûna informací

11 Jedná se o původní spontánní výměnu údajů (česká jazyková verze směrnice zavádí výraz „výměna informací z vlastního podnětu“).
12 Text smluv je doplněn komentáři k jednotlivým ustanovením.
13 Model byl přijat v roce 2004 ministry G20, Čínou v roce 2005 a Komisí OSN pro mezinárodní spolupráci v daňových věcech v říjnu 2008.
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� respektování pravidel ochrany, omezení a utajení při
výměně informací.

Česká republika jako člen OECD na tomto poli začala tak-
též vyvíjet iniciativu. V roce 2009 se uskutečnila první jed-
nání s Guernsey, Jersey, ostrovem Man, Britskými panen-
skými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Bermudami
a Bahamami. K těmto účelům byla vypracována česká
Modelová smlouva o výměně informací v daňových zále-
žitostech a taktéž Modelová směrnice pro expertní vyjed-
návání o výměně informací14 v daňových záležitostech. Na
základě Modelové smlouvy byly v roce 2011 podepsány
smlouvy s ostrovem Man,15 Guernsey,16 Britskými panen-
skými ostrovy,17 Bermudami,18 San Marinem19 a Jersey20.
V roce 2012 pak byla dále podepsána smlouva s Kajman-
skými ostrovy21. Dalšími kandidáty, se kterými jsou smlou-
vy v konečné fázi před podepsáním, jsou Bahamy, Andor-
ra, Sint Maarten, Belize a Monaco. S mnoha dalšími státy
pokračují jednání, jde například o země jako Macao,
Anguilla, Cookovy ostrovy, Grenada, Montserrat či Domi-
nikánská republika. Tyto smlouvy o výměně daňových
informací se uzavírají se státy, se kterými dosud nebyl uza-
vřen jiný smluvní nástroj pro mezinárodní spolupráci.

5 Mezinárodní výměna informací 
na základě Memorand a porozumění

Memoranda o porozumění zpřesňují a doplňují postupy
výměny informací dle smluv o zamezení dvojího zdanění.

Na základě Memoranda uzavřeného s Německem je usku-
tečňována přímá přeshraniční spolupráce se Spolkovou
republikou Německo ve formě výměny informací na úrov-
ni pověřených finančních ředitelství, či dokonce na úrovni
pověřených finančních úřadů, což je případ Memoranda
uzavřeného se Slovenskou republikou. Česká republika
uzavřela dále Memoranda o porozumění s Kanadou,
Austrálií, Lotyšskem, Litvou, Estonskem, Maďarskem, Bel-
gií, Nizozemím, Dánskem, Portugalskem, Švédskem
a Španělskem.

6 Závěr

Závěrem je nutno zmínit, že dalším právním předpisem,
na jehož základě bude Česká republika uskutečňovat
mezinárodní výměnu informací, je multilaterální konvence
o vzájemné administrativní spolupráci v daňových záleži-
tostech, která vznikla v lednu 1988 na základě spolupráce
dvou platforem – OECD a Rady Evropy. Česká republika
k této multilaterální smlouvě, se 42 signatářskými státy, při-
stoupila podpisem dne 26. 10. 2012, s tím, že smlouva by
se měla začít provádět od 1. 1. 2014. Aktuálně je tato mul-
tilaterální smlouva předložena Poslanecké sněmovně ČR.

Mezinárodní v˘mûna informací

14 Směrnice v podstatě slouží jako průvodce kompetentním autoritám (Ministerstvu financí a Ministerstvu zahraničí), jak řídit vyjednávací proces.
15 Smlouva byla již ratifikována a publikována pod č. 3/2013 Sb.m.s.
16 Smlouva byla již ratifikována a publikována pod č. 2/2013 Sb.m.s.
17 Smlouva podepsána dne 13. 6. 2011.
18 Smlouva byla již ratifikována a publikována pod č. 48/2012 Sb.m.s.
19 Smlouva byla již ratifikována a publikována pod č. 4/2013 Sb.m.s.
20 Smlouva byla již ratifikována a publikována pod č. 51/2012 Sb.m.s.
21 Smlouva podepsána dne 26. 12. 2012.
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Významnější změnou v oblasti spotřební daně z lihu je vlo-
žení nového ustanovení, které ukládá oznamovací povin-
nost subjektům, pokud budou v rámci své podnikatelské
činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového
oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu
částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty.

Nově tedy budou prodejci tento druh prodeje povinně
oznamovat svému příslušnému správci daně před zaháje-
ním prodeje ve lhůtě 15 dnů, aby správce daně mohl pro-
věřit původ a zdanění prodávaných lihovin. Ustanovení
sice neřeší, zda může správce daně zakázat prodej těchto
lihovin, pokud v rámci prověřování původu a zdanění zji-
stí jakékoliv nesrovnalosti, ale v případě jejich zjištění
může zahájit řízení s prodejcem o prokázání zdanění pro-
dávaných lihovin a případně daň doměřit.

Náležitosti oznámení o zahájení prodeje lihovin, které byly
uvedeny do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je
cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající
částky daně z přidané hodnoty, jsou pak definovány
v odstavci druhém tohoto ustanovení. Všechny údaje
požadované zákonem musí být sděleny prodejcem přes-
ně, aby mohl správce daně prověřit původ a zdanění liho-
vin. V opačném případě se prodejce vystavuje riziku, že
bude muset doložit a prokázat zdanění nabytých lihovin.

Toto ustanovení má tedy na jedné straně legálně umožnit
prodejci takovýto prodej (reklamní akce, zaváděcí prodej
nebo výprodej), a na druhé straně má umožnit správci
daně prověřit předem zdanění těchto vybraných výrobků
a jejich původ.

V oblasti správy spotřební daně z piva bylo vloženo nové
ustanovení doplňující obecné ustanovení § 5 odst. 2 záko-
na o náležitostech daňového dokladu, kterým se prokazu-
je zdanění piva. V daňovém dokladu, kterým se prokazuje
zdanění piva, musí být kromě obecných náležitostí povin-
ných pro jakýkoliv druh vybraného výrobku ještě uvedeno
množství piva v členění podle jednotlivých sazeb spotřeb-
ní daně z piva a příslušné koncentrace piva vyjádřené
v hmotnostních procentech extraktu původní mladiny.
Potřeba členit v daňovém dokladu takto jednotlivá množ-
ství piva vychází ze specifického způsobu zdaňování piva.
Na rozdíl od jiných vybraných výrobků se do výpočtu výše
spotřební daně promítá více proměnných veličin ovlivňují-
cích celkovou výši spotřební daně. Při výpočtu daně se
k danému množství piva přiřazuje jednak příslušná sazba
daně v návaznosti na velikost pivovaru, ve kterém bylo pivo
vyrobeno, a dále koncentrace vyrobeného piva vyjádřená
v hmotnostních procentech extraktu původní mladiny.

1 Změny v oblasti správy daně 
z tabákových výrobků

Ve správě daně z tabákových výrobků byly provedeny úpravy,
které lze shrnout do dvou skupin. První skupinu úprav tvoří
změny sazeb u tabákových výrobků a druhou tvoří změny ve
snížení úhrady za odebrané tabákové nálepky nebo zajiště-
ní hodnoty tabákových nálepek při jejich odebrání.

Ačkoliv byl zákonem č. 95/2011 Sb., kterým se novelizo-
val zákon o spotřebních daních, implementován požada-
vek směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. 6. 2011
o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků,
byla znovu provedena úprava sazeb daně z tabákových

�

Legislativnû technické zmûny
zákona – zmûny v oblasti
správy danû z lihu, vína nebo
piva

Ing. Bohumila Kotenová, Generální ředitelství cel

V oblasti spotfiebních daní u alkoholick˘ch nápojÛ byly provedeny zejména technické zmûny,

jako je ru‰ení odkazÛ na jiÏ neexistující právní pfiedpisy, sladûní terminologie s daÀov˘m

fiádem nebo zobecnûní odkazÛ na jiná ustanovení v zákonû. Takov˘m pfiípadem je napfiíklad

zjednodu‰ení odkazu v § 79 odst. 4 zákona ã. 353/2003 Sb., o spotfiebních daních (dále jen

„zákon“), kter˘ je zobecnûn pouze na ãíslo ustanovení a pfiíslu‰ného odstavce, odkazování na

jednotlivá písmena se zru‰uje. Pokud budou do pfiedmûtu danû v § 45 odst. 2 zákona pfiidávány

dal‰í druhy minerálních olejÛ ve smûsi s lihem, nebude tfieba novelizovat § 79 odst. 4.
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výrobků tak, že druhé navýšení sazeb, které má nabýt
účinnosti od 1. 1. 2014, bylo rozděleno do dvou kroků.
K rozdělení na dva kroky bylo přistoupeno s ohledem na
stav příjmové strany státního rozpočtu a výraznou změnu
ve vývoji směnného kurzu z důvodu zamezení skokového
navýšení spotřební daně k původně plánovanému datu
navýšení. Změny sazeb spotřební daně z tabákových
výrobků jsou provedeny ve dvou krocích s účinností 
k 1. 1. 2013 a k původnímu 1. 1. 2014.

Navržené sazby spotřební daně z cigaret reagují na růst
základní sazby DPH na 21 %, a to tak, že je snížena pro-
centní složka sazby daně. U cigaret zdaňovaných pevnou
a procentní složkou sazby daně dochází ke kumulaci efek-
tu zvýšení dopadu DPH, protože výše spotřební daně je
vypočítávána z konečné ceny těchto cigaret, tedy ceny
včetně DPH. Při zvýšení sazby DPH dojde automaticky
i k vyššímu zatížení spotřební daní. Z důvodu zamezení
změny spotřebitelských preferencí, a tedy přechodu od
drahých cigaret k levným, které by vedlo k poklesům výno-
su spotřební daně, je vhodnější nezatěžovat zejména draž-
ší cigarety vyšším daňovým zatížením. Z pohledu zdravot-
ní politiky je rovněž třeba zmínit, že s rostoucí cenou
nejlevnějších cigaret klesá počet zejména mladistvých
začínajících kuřáků, které vyšší cena odradí od toho, aby
s kouřením začali. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu,
že vzroste motivace pro rozvoj černého trhu s nezdaněný-
mi cigaretami, který je však doposud v ČR relativně nízký.

Sazba spotřební daně z tabáku ke kouření byla stanovena
na základě požadavku vyplývajícího z porady ekonomic-
kých ministrů, kde bylo stanoveno přiblížení sazeb tabáku
ke kouření na 75 % minimální sazby cigaret v roce 2013
a na 80 % minimální sazby cigaret v roce 2014.

Tabákové výrobky jsou jedinou skupinou vybraných
výrobků, které ze zákona podléhají daňovému značení.
Tabáková nálepka na rozdíl od kontrolní pásky ke značení
lihu obsahuje ve své hodnotě spotřební daň. Umístěním
tabákové nálepky na jednotkové balení je zaplacena spo-
třební daň z tabákových výrobků. Tím se tabákové výrob-
ky diametrálně odlišují od jiných skupin vybraných výrob-
ků, co se týká vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit
a lhůt pro přiznání daně a následně její úhrady.

U tabákových výrobků lhůta pro zaplacení daně začíná
vlastně běžet okamžikem odběru tabákových nálepek
u pověřeného správce daně, přičemž tabákový výrobek, na
který bude vylepena tabáková nálepka, ještě nemusí být
vyroben, natož aby byl uveden do volného daňového oběhu.
Oproti tomu u ostatních vybraných výrobků musí dojít
nejdříve k jejich výrobě a následně uvedení do volného
daňového oběhu, aby začala běžet lhůta pro přiznání daně
a její uhrazení. Další podstatný rozdíl je v poskytnutí zajiště-
ní daně. Zatímco u daňových skladů, ve kterých se nachá-
zejí např. minerální oleje, lihoviny, pivo atd., se vypočte
výše zajištění daně podle § 21 zákona a daň se zajistí pří-
slušným způsobem, tak provozovatel daňového skladu, ve
kterém jsou vyráběny tabákové nálepky, je povinen
poskytnout zajištění daně na daňový sklad a poskytnout

zajištění daně na odebrané tabákové nálepky v 100% výši,
pokud jejich hodnota není uhrazena v okamžiku jejich odběru.

Nově se tedy do zákona zavádí úprava, která umožňuje
odběrateli tabákových nálepek požádat o snížení úhrady
hodnoty tabákových nálepek, nebo o snížení zajištění
hodnoty tabákových nálepek při jejich odběru. Tím, že
dochází k uvolnění dosavadního systému, byla definována
pravidla, kdo může o toto snížení požádat.

Dle těchto pravidel musí odběratel tabákových nálepek půso-
bit na trhu s tabákovými výrobky minimálně dva roky, aby
bylo zajištěno, že má dostatek zkušeností s nakládáním s tabá-
kovými výrobky i tabákovými nálepkami. Dále musí tabákové
nálepky odebírat pravidelně, aby bylo vyloučeno zneužití
zákonné úpravy nahodilým nebo jednorázovým odběrate-
lem, a dodržovat platební kázeň v úhradách za odebrané
tabákové nálepky minimálně po dobu dvou let zpět.

Snížení úhrady nebo zajištění je povoleno pouze spolehli-
vému subjektu, který bude správcem daně posouzen jako
spolehlivý. Při posouzení bude bráno v úvahu, jak daňový
subjekt plnil své povinnosti, jako je odběr tabákových
nálepek od pověřeného správce, jejich odběr ve lhůtách,
řádné vedení evidence odebraných, použitých a vrácených
tabákových nálepek, včasná úhrada hodnoty odebraných
tabákových nálepek, provádění inventury a tak dále. Pově-
řený správce daně při rozhodování o snížení úhrady nebo
zajištění postupuje obdobně jako správce při rozhodování
o snížení zajištění daně nebo o upuštění od zjištění daně
u provozovatele daňového skladu nebo oprávněného pří-
jemce pro opakované přijímání vybraných výrobků.

Na rozdíl od povolení provozovat daňový sklad nebo
povolení oprávněného příjemce pro opakované přijímání
vybraných výrobků je rozhodnutí o snížení úhrady nebo
zajištění rozhodnutí vydávané na dobu určitou v délce jed-
noho roku, přičemž lhůta začíná běžet prvním dnem
kalendářního roku čtvrtletí, které následuje po nabytí
právní moci vydaného rozhodnutí o snížení úhrady nebo
zajištění hodnoty tabákových nálepek.

Nová úprava v této oblasti pamatuje i na možné riziko při
přechodu na nově zaváděný způsob úhrady nebo zajištění
hodnoty tabákových nálepek. Žadatel může dosáhnout
maximálního snížení úhrady nebo zajištění hodnoty tabá-
kových nálepek postupně, a to nejdříve za dva roky bezpro-
blémového používání tohoto institutu. Zaváděnou úpravou
vznikne v případě platby v hotovosti při odběru tabákových
nálepek povinnost zaplatit 90 % (80 %, resp. 60 %) z hod-
noty tabákových nálepek, u zajištění pak bude povinnost
poskytnout při odběru zajištění ve výši 90 % (80 %, resp.
60 %) z hodnoty tabákových nálepek s tím, že celá částka
bude v obou případech doplacena v době splatnosti.

Jako další ochranu proti zneužití tohoto institutu lze pova-
žovat oprávnění pověřeného správce daně zrušit vydané
rozhodnutí před uplynutím doby platnosti tohoto rozhod-
nutí, a to z důvodu, že odběratel tabákových nálepek nepl-
ní řádně své povinnosti v oblasti nakládání s tabákovými
nálepkami.

�
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2 Barvení a značkování, značkování

V části čtvrté a páté zákona, která upravuje problematiku
značkování a barvení vybraných minerálních olejů, 
resp. značkování některých dalších minerálních olejů,
došlo ke dvěma významným úpravám. Vzhledem k tomu,
že obě části zákona upravují obdobnou problematiku,
jsou i změny v dotčených ustanoveních velmi podobné.

První změna se dotkla velikosti balení, ke kterému je vzta-
žena výjimka z povinností uvedených v § 134e odst. 8
zákona. Velikost balení byla zmenšena na jednotkové
balení do 20 litrů včetně, a došlo tak ke sjednocení hrani-
ce, do které se v oblasti minerálních olejů poskytují určité
výjimky z povinností, zákazů nebo omezení. Obdobná
úprava byla provedena v § 134p odst. 8 zákona. Stanove-
ním velikosti jednotkového balení došlo ke sjednocení
s ustanovením § 53 zákona, kde jsou stanoveny výjimky
z povinností uvedených pro uživatele minerálních olejů
osvobozených od spotřební daně.

Druhá změna souvisí s oprávněností prodeje neznačkova-
ného a nebarveného minerálního oleje, který ale je před-
mětem značkování a barvení, další osobě. Nově může být
odběratelem takového neznačkovaného a nebarveného
minerálního oleje pouze osoba, která je prokazatelně
vybavena některou z technologií, pro niž je značkování
a barvení minerálních olejů na závadu jejich použití, a je
tedy konečným spotřebitelem. Dále může být odběrate-
lem osoba, která jej prodává nebo dodává osobě koneč-
nému spotřebiteli, jež je prokazatelně vybavena některou
z technologií, pro niž je značkování a barvení minerálních
olejů na závadu jejich použití. Touto úpravou se obchodní
řetězec subjektů na daňovém území zkrátí na dva, resp. tři
obchodní články a mělo by dojít k eliminaci daňových
úniků u minerálních olejů, které nejsou značkovány a bar-
veny a nejsou zatíženy spotřební daní (osvobození od
daně nebo nepodléhají zdanění z titulu účelu použití jiného,
než je pohon motorů nebo výroba tepla).

Na stejném principu je nastavena úprava i oblasti značko-
vání některých dalších minerálních olejů. S výše popsanou
úpravou pak souvisí poslední úprava v § 134e a 134p
zákona, a to je zmocňovací ustanovení pro prováděcí
předpis, kterým se stanoví seznam technologií, pro něž je
značkování a barvení, resp. značkování na závadu jejich
použití. V současné době je návrh vyhlášky, kterým se
mění vyhláška č. 61/2007 Sb., před vnějším připomínko-
vým řízením.

3 Změny v oblasti přestupků 
a správních deliktů

Největších změn v zákoně o spotřebních daních doznala
část šestá, která se týká správních deliktů. Tato část byla
kompletně přepracována z několika důvodů. Cílem nové
úpravy bylo dát této části logickou strukturu a posloup-
nost, přehlednost a úplnost. Nově má každá skupina
správních deliktů za paragrafovým označením svůj vlastní
nadpis, ze kterého vyplývá, o jakou skupinu deliktů se

jedná a ke které části zákona se vztahuje. Tam, kde to bylo
možné, byly eliminovány odkazy na jiná ustanovení záko-
na, aby se zabránilo možným zmatkům a nesrovnalostem
do budoucna při novelizaci zákona. Typickým příkladem
toho je přiřazení sankcí za delikty hned za definice deliktů.
Zároveň se jedná o zjednodušení pro správce daně i sub-
jekt při práci s touto části zákona, protože již nebude třeba
hledat výši sankce za konkrétní delikt v jiném ustanovení.
Skutková podstata deliktu je popsána přímo v daném usta-
novení, nikoliv odkazem na ustanovení jinde v zákoně, kde
je definována povinnost, zákaz nebo omezení.

Dalším důvodem, proč byla tato část kompletně přepra-
cována, byla skutečnost, že chyběla část správních deliktů,
které by bylo velice obtížné začlenit do původního znění
části šesté, aniž by došlo k dalšímu znepřehlednění. Práv-
ní úprava správních deliktů je prvotně rozdělena na pře-
stupky fyzických osob a na správní delikty právnických
nebo podnikajících fyzických osob. Úprava je na místech,
kde to text zákona dovolil, opřena o zásady právní úpravy
přestupků a jiných správních deliktů, která má za cíl sjed-
nocení úpravy správních deliktů v souvislosti s budoucí
koncepcí reformy správního trestání.

Řazení přestupků, resp. deliktů, je navázáno na systemati-
ku zákona o spotřebních daních. To znamená, že jako
první jsou definovány přestupky či delikty, které se týkají
porušení povinností stanovených v obecné části zákona,
následně pak povinností stanovených v jednotlivých
oblastech správy daně z minerálních olejů, lihu, piva, vína
a meziproduktů, tabákových výrobků. Pro specifičnost
úpravy dále následují přestupky či správní delikty vyplýva-
jící z omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, znač-
kování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování
některých dalších minerálních olejů.

V závěru jsou obsažena speciální ustanovení o propadnu-
tí a zabrání zajištěných lihovin a tabákových výrobků, a to
navzdory tomu, že se vztahují pouze k části omezení pro-
deje lihovin a tabákových výrobků. Důvodem jejich uvedení
až v zadní části právní úpravy je fakt, že se vztahují jak k pře-
stupkům, tak ke správním deliktům. Bylo by tak zapotřebí je
uvést jak u přestupků, tak u správních deliktů, čímž by však
došlo k nežádoucímu dublování této úpravy. Poté jsou obsa-
žena společná ustanovení, v nichž nalezneme například pří-
slušnost k projednávání daných orgánů či výši a splatnost
pokuty, nebo ustanovení týkající se blokového řízení.

V souvislosti se změnou koncepce správního trestání byly
přidány i nové skutkové podstaty, které doposud v rámci
správního trestání sankciovány nebyly. Jedná se o řadu
povinností, které jsou pro právnické či fyzické osoby sta-
noveny a u nichž je splnění této povinnosti ad post již zby-
tečné. Naopak tam, kde je důležité splnění dané povin-
nosti, má správce daně možnost využít pořádkové pokuty
podle § 247 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu. V této části nejsou upravovány ani takové přestupky
či správní delikty, jež by sankcionovaly porušení povin-
nosti, která vede k doměření daně. Tato úprava vychází ze
zásady zákazu dvojího trestání za totéž.
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Související ustanovení:
�� § 21 a 36 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).

Související rozhodnutí:
�� C-33/93 Empire Stores,
�� C-380/99 Bertelsmann AG,
�� C-230/87 Naturally Yours Cosmetics Limited,
�� C-621/10 a C-129/11 Balkan and Sea Properties.

Čtyři fyzické osoby (vlastníci pozemků) zřídily formou
notářského zápisu ve prospěch společnosti Orfey právo
stavby na cizím pozemku, na jehož základě bylo této spo-
lečnosti přiznáno oprávnění postavit na pozemku patřící-
mu vlastníkům pozemků budovu, jež bude částečně
v jejím vlastnictví. Jako protiplnění za toto právo se spo-
lečnost Orfey zavázala vypracovat projekt, provést stavbu
zcela na své náklady a dodat vlastníkům pozemků „na klíč“
některé prostory, které se nacházejí v této budově, aniž
budou muset tito vlastníci cokoli platit. Společnost Orfey

Judikatura

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

Olga Holubová, daňová poradkyně, č. osvědčení 367

■ Zřízení práva stavby na cizím pozemku fyzickými osobami ve
prospěch určité společnosti výměnou za stavební služby, které tato
společnost poskytne uvedeným fyzickým osobám – Směnná smlouva –
Vznik daňové povinnosti – Uhrazení celého protiplnění předem –
Záloha – Základ daně u plnění v případě, že protiplnění je tvořeno
zbožím nebo službami – Přímý účinek

Podle rozsudku SDEU ze dne 19. 12. 2012, C-549/11 Orfey Balgaria EOOD, generální advokát
Nils Wahl, rozhodnuto bez stanoviska,  http://eur-lex.europa.eu.

âlánky 63 a 65 smûrnice Rady 2006/112/ES musí b˘t vykládány v tom smyslu, Ïe pokud je za takov˘ch
okolností, jako jsou okolnosti vûci v pÛvodním fiízení, zfiízeno ve prospûch urãité spoleãnosti právo
stavby na cizím pozemku za úãelem v˘stavby budovy, jakoÏto protiplnûní za stavební sluÏby spoãíva-
jící ve v˘stavbû nûkolika objektÛ, které se budou nacházet v této budovû, a jestliÏe se uvedená spoleã-
nost zaváÏe provést dodání na klíã osobám, které toto právo stavby na cizím pozemku zfiídily, nebrání
tyto ãlánky tomu, aby povinnost k DPH z tûchto stavebních sluÏeb vznikla v okamÏiku, kdy je zfiízeno
právo stavby na cizím pozemku, tedy pfied tím, neÏ bude tato sluÏba poskytnuta, jestliÏe v okamÏiku
zaloÏení tohoto práva jsou jiÏ v‰echny relevantní prvky tohoto budoucího poskytnutí sluÏeb známy
pfiedev‰ím pak, pokud jsou pfiíslu‰né sluÏby pfiesnû vymezeny a je-li hodnota uvedeného práva vyjád-
fiitelná v penûzích, ovûfiení ãehoÏ je na pfiedkládajícím soudu.

Za takov˘ch okolností, jako jsou okolnosti vûci v pÛvodním fiízení, kdy plnûní není uskuteãnûno mezi
stranami, mezi kter˘mi existují vazby ve smyslu ãlánku 80 smûrnice Rady 2006/112, coÏ v‰ak musí ovû-
fiit pfiedkládající soud, je nutné ãlánky 73 a 80 uvedené smûrnice vykládat v tom smyslu, Ïe brání tako-
vému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotãené ve vûci v pÛvodním fiízení, podle kterého
je u plnûní základem danû obvyklá cena dodaného zboÏí ãi poskytnut˘ch sluÏeb, jestliÏe je protiplnû-
ní za dané plnûní zcela tvofieno zboÏím ãi sluÏbami.

âlánky 63, 65 a 73 smûrnice 2006/112 mají pfiím˘ úãinek.
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se dále zavázala, že stavbu dokončí a zajistí její kolaudaci
do 21 měsíců od zahájení stavby. V principu tedy šlo
o směnu.

Společnost Orfey poté, co jí bylo uděleno právo stavby,
zaslala výše uvedeným osobám fakturu na toto plnění,
které bylo považováno oběma stranami za úplatu za slí-
bené prostory poskytnutou předem. Orfey nicméně tuto
(nepeněžní) úplatu poskytnutou na budoucí zdanitelné
plnění do svého daňového přiznání nezahrnula. Částka na
faktuře odpovídala částce hodnoty práva uvedené
v notářském zápisu.

Podle daňové správy však měla být přiznána daň v oka-
mžiku poskytnutí práva stavby, neb byla v tomto okamži-
ku poskytnuta (nepeněžní) záloha ve stoprocentní výši.
Navíc pak daňová správa zpochybnila i základ daně uve-
dený (resp. částku uvedenou) na faktuře, domnívala se
totiž, že by to neměla být hodnota pozemků zjištěná pro
účely notářského zápisu, nýbrž hodnota (v budoucnu
poskytnuté) stavby.

Předkládající soud tedy položil SDEU otázky, které se týka-
ly jednak povinnosti přiznat daň z úplaty přijaté před plně-
ním, pokud je tato úplata v nepeněžní podobě, a také
i základu daně při směně.

Pokud jde o povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před
uskutečněním plnění, je čl. 65 Směrnice1 formulován
v některých jazycích poněkud nešťastně: „má-li být platba
provedena na účet ještě před dodáním zboží nebo
poskytnutím služby, vzniká daňová povinnost z přijaté
částky převzetím platby“. Při této dikci je sporné, zda vzni-
ká daňová povinnost rovněž i v případě, kdy je platba pro-
vedena jinak než na (bankovní) účet. SDEU v této souvis-
losti argumentoval neutralitou daně z přidané hodnoty.
Není totiž důvodu zacházet jinak s úplatou v penězích na
straně jedné a úplatou v naturální podobě na straně
druhé. Z pohledu ekonomického totiž jde o stejné situace.
Je-li nepeněžní úplata vyjádřitelná v penězích a má-li pří-
mou vazbu k budoucímu plnění2, měl by být režim zdaně-
ní stejný, jako u úplaty v penězích. Na tom nic nemění sku-
tečnost, že byla úplata poskytnuta ve stoprocentní výši,
ani to, že při případném nesplnění povinností společnosti
Orfey předmětné právo dle smlouvy zanikne (podle
soudu tato možnost představuje pouhou rozvazovací
podmínku, služba však poskytnuta byla).

Otázka základu daně při směně již v minulosti soudem
byla řešena. Ze závěrů těchto dřívějších rozhodnutí vyplý-
vá, že základem daně může být pouze subjektivní hodno-
ta, nikoli hodnota objektivně (např. posudkem) zjištěná
(např. C-33/93 Empire Stores). Obvyklá cena by mohla
být základem daně pouze při aplikaci čl. 80 Směrnice 

(tj. § 36a zákona o DPH), což nebyl případ rozhodované
věci. Podle SDEU je v daném případě subjektivní hodno-
tou přijaté nepeněžní úplaty ta hodnota, kterou pořizova-
tel služby (práva stavby), jež představuje protiplnění za
dodání zboží (bytových/nebytových prostor), přikládá
službám, které si zamýšlí pořídit, a tato hodnota musí
odpovídat částce, kterou je připraven za tímto účelem
vynaložit. Jinými slovy by základem daně měla být hodno-
ta stavebních prací, které Orfey poskytne (slovy soudu
obětuje) za právo stavby.

Soud v tomto svém rozhodnutí rovněž potvrdil přímý úči-
nek čl. 63 a 73 a nově konstatoval i přímý účinek čl. 65.

Pro českého plátce je komentované rozhodnutí důležité
nejen proto, že je potvrzen základ daně při směně, který
zákon o DPH speciálně nestanoví, ale i z dalšího důvodu.
Podle SDEU členský stát nemůže stanovit základ daně ve
výši ceny obvyklé v případech, kdy mu to Směrnice neu-
možňuje.

„45. Jelikož tato hodnota nesestává z peněžní částky
dohodnuté mezi stranami, musí být subjektivní hodnotou
ta hodnota, kterou pořizovatel služby, jež představuje
protiplnění za dodání zboží, přikládá službám, které si
zamýšlí pořídit, a tato hodnota musí odpovídat částce,
kterou je připraven za tímto účelem vynaložit (rozsudek
ze dne 2. června 1994, Empire Stores, C-33/93, Recueil,
s. I-2329, bod 19).

46. Kromě toho je třeba připomenout, že čl. 80 odst. 1
směrnice o DPH stanoví, že za účelem zabránění daňo-
vým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem
mohou členské státy přijmout opatření, aby při dodání
zboží nebo poskytnutí služby osobě, s níž má osoba
povinná k dani rodinné nebo jiné úzké osobní vazby,
organizační vazby a vlastnické, členské, finanční nebo
právní vazby, jak je vymezují členské státy, byla u kon-
krétně uvedených plnění základem daně cena obvyklá.

47. Podmínky obsažené v uvedeném ustanovení jsou při-
tom taxativní, takže vnitrostátní právní úprava nemůže
na základě tohoto ustanovení stanovit, že základem
daně je obvyklá cena plnění i v jiných případech, než
jsou případy vyjmenované v tomto ustanovení (rozsu-
dek ze dne 26. dubna 2012, Balkan and Sea Properties,
C-621/10 a C-129/11, dosud nezveřejněný ve Sbírce roz-
hodnutí, bod 51).“

V případě uplatňování § 36 odst. 6 písm. a), jenž primár-
ně stanoví základ daně u fiktivních plnění ve výši, jež je
fakticky cenou obvyklou, by tak vždy měla být zohledněna
tato judikatura v části týkající se základu daně a přímého
účinku příslušných ustanovení.
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1 Směrnice Rady č. 2006/112/EU o společném systému daně z přidané hodnoty.
2 Zde SDEU odkazuje mimo jiné i na své rozhodnutí C-419/02 BUPA Hospitals.
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Související ustanovení:
�� § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., záko-

na o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „ZDP“).

Související rozhodnutí:
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

26. 2. 2007, čj. 5 Afs 158/2005-227.

Žalobce a) v letech 2004 a 2005 podnikal zejména
v oblasti ostrahy osob a majetku a zabýval se i dalšími čin-
nostmi, např. zprostředkováním obchodu a služeb, sprá-
vou a údržbou nemovitostí apod. Žalobce a) byl v tomto
období měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty a pro
účely daně z příjmů byla žalobkyně b) spolupracující oso-
bou žalobce a) ve smyslu § 13 ZDP.

Žalobci a) a b) v kasační stížnosti vytýkali Krajskému
soudu v Ostravě, že nesprávně posoudil otázku výdaje
žalobců na náhradu škody způsobené společnosti
STASPO spol. s r. o. Škodu způsobil neznámý pachatel na
staveništi uvedené společnosti, které měl žalobce a) hlídat
při své podnikatelské činnosti. Podle žalobců se jedná
o výdaj dle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP, neboť žalobce způ-
sobil škodu svému objednateli tím, že porušil závazek
v ostraze jeho majetku a nezadržel v této souvislosti ani
pachatele krádeže. I kdyby o takový výdaj nešlo, je nesmy-
slné v tomto případě tvrdit a prokazovat souvislost tohoto
výdaje s příjmy žalobců, neboť tato souvislost je zjevná
z povahy činnosti žalobce a) a z obsahu smlouvy mezi ním
a společností STASPO spol. s r. o.

Žalobci z těchto důvodů navrhli, aby Nejvyšší správní
soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zru-
šil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti odkázal na svá
rozhodnutí o odvolání a na svá vyjádření k žalobám vede-
ným u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Af
84/2010 a sp. zn. 22 Af 85/2010 a navrhl, aby Nejvyšší
správní soud kasační stížnost zamítl.

Nejvyšší správní soud k této námitce ze správního spisu
zjistil, že ve zdaňovacím období roku 2004 fakturoval
žalobce a) společnosti STASPO, spol. s r. o., částku 34.190 Kč
za ostrahu staveniště na akci „sběrač“ D a DXIII. Úhrada
fakturované částky však byla snížena o částku 11.331 Kč,
která odpovídala škodě spočívající v odcizení hlídaného
materiálu způsobené neznámým pachatelem, což vyplý-
valo z usnesení čj. MROV-3920/Z1-TČ-2004. Žalobce a)
do svých zdanitelných příjmů následně zaevidoval pouze
částku 22.859 Kč. Zástupce žalobce a) k tomu uvedl, že
snížení zdanitelných příjmů bylo provedeno na základě
předchozí domluvy mezi zástupci společnosti STASPO,
spol. s r. o. a žalobcem a).

Nejvyšší správní soud ve shodě s krajským soudem a žalo-
vaným dospěl k závěru, že žalobce nemohl předmětnou
částku uplatnit jako výdaj podle § 24 odst. 2 písm. l) ZDP.
Podle tohoto ustanovení se za výdaje považují též škody
způsobené podle potvrzení policie neznámým pachate-
lem. Z dikce ustanovení je zjevné, že se musí jednat
o škodu způsobenou daňovému subjektu, který tento
výdaj uplatňuje. V projednávaném případě byla škoda
odcizením způsobena společnosti STASPO, spol. s r. o.,
a nikoliv žalobci a). Je to tedy společnost STASPO, spol. 
s r. o., která si tuto škodu může uplatnit jako výdaj podle
citovaného ustanovení, a nikoliv žalobce a).

Nejvyšší správní soud nepřisvědčil ani argumentaci žalobců,
že by se mělo jednat o výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) ZDP.
Podle tohoto ustanovení jsou daňově účinným výdajem

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

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

■ Výdaje vynaložené na náhradu škody

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2012, čj. 1 Afs 84/2012-39.

Náhrada ‰kody v dÛsledku poru‰ení soukromoprávního ujednání není v˘dajem, kter˘ by byl Ïalobci
bezprostfiednû uloÏen zákonem. Vzhledem k tomu, Ïe Ïalobce neprokázal souvislost mezi v˘dajem na
náhradu ‰kody a jeho zdaniteln˘mi pfiíjmy, nelze v˘daj na náhradu ‰kody povaÏovat za daÀovû uzna-
teln˘ náklad.

Judikatura
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i výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen
podle zvláštních zákonů. Povinnost k úhradě zde ovšem
musí plynout přímo ze zákona a nemůže být vázána na
další skutečnosti. V projednávaném případě je případná
náhrada škody důsledkem porušení soukromoprávního
ujednání se společností STASPO, spol. s r. o., jednáním
žalobce a), resp. jeho zaměstnanců, a nejedná se tedy
o náklad, který by byl žalobci a) bezprostředně uložen
zákonem.

Krajský soud v Ostravě v napadeném rozsudku též kon-
statoval, že v případech výdajů, které nespadají pod § 24
odst. 2 ZDP, je třeba tvrdit a prokazovat vztah takových
výdajů k byť i jen očekávaným příjmům, což však žalobci
ve vztahu k inkriminovanému výdaji průběhu daňového
řízení neučinili. Pokud žalobci s touto úvahou krajského
soudu v kasační stížnosti nesouhlasí a tvrdí, že souvislost
s příjmy plyne z povahy činnosti žalobce a), zdejší soud
k tomu podotýká, že jednak zde krajský soud argumento-
val nad rámec uplatněného žalobního bodu, jednak smys-
lem jeho argumentace zjevně bylo pouze poukázat na
pasivitu žalobců v průběhu daňového řízení ve vztahu
k tomuto výdaji. Na žádost správce daně o vysvětlení

předmětné transakce reagoval zástupce žalobce a) pouze
konstatováním, že snížení fakturované částky bylo prove-
deno na základě předchozí domluvy se zástupci společ-
nosti STASPO, spol. s r. o. Poté, co správce daně seznámil
žalobce a) se svým závěrem o neoprávněnosti snížení zda-
nitelných příjmů tímto způsobem, žalobce a) pouze kon-
statoval, že tuto skutečnost bere na vědomí. Dále v tomto
ohledu nic netvrdil ani nenavrhoval důkazy, a to ani
v rámci odvolacího řízení. Z tohoto úhlu pohledu se zdej-
ší soud s názorem krajského soudu o pasivitě žalobců,
resp. žalobce a), ztotožňuje. S ohledem na zmiňovanou
skutečnost, že zde krajský soud šel nad rámec žalobního
bodu – aniž tím ovšem jakkoliv žalobcům přitížil – není na
místě, aby se kasační soud dále zabýval otázkou souvis-
losti tohoto výdaje s očekávanými příjmy žalobců.

Nejvyšší správní soud po přezkoumání napadeného roz-
sudku dospěl k závěru, že Krajský soud v Ostravě se před-
loženou věcí dostatečně zabýval a jeho argumentace je
přesvědčivá. Jelikož v řízení o kasační stížnosti nevyšly
najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední
povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), Nejvyšší správní soud
zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou.
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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
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Související ustanovení:
�� § 117 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen

„DŘ“),
�� § 54 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplat-

ků (dále jen „ZSDP“),
�� zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při

správě daní,
�� směrnice č. 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi

příslušnými orgány členských států v oblasti přímých
daní a daní z pojistného,

�� směrnice č. 2011/16/EU o správní spolupráci
v oblasti daní,

�� čl. 25 Smlouvy mezi Českou a Slovenskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 
(č. 100/2003 Sb.m.s.).

Související rozhodnutí:
�� usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního

soudu ze dne 23. 2. 2010, čj. 7 Afs 20/2007-73,
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

26. 2. 2010, čj. 5 Afs 71/2009-48,

�� rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
27. 5. 2010, čj. 30 Af 13/2010-125.

V tomto případu se Nejvyšší správní soud („NSS“) vyjad-
řoval k tomu, zda-li výsledky mezinárodního dožádání,
které správce daně obdrží až po ukončení daňové kontro-
ly, mohou být důvodem pro obnovu řízení. Případ je zají-
mavý i tím, že se jednalo o česko-slovenské mezinárodní
dožádání – tedy o spolupráci mezi zeměmi, která je velmi
častá nejen na poli obchodním, ale i na poli mezinárodní
spolupráce při správě přímých daní.

Případ se týkal doměrku daně z příjmů fyzických osob za
zdaňovací období 2002, kdy Finanční úřad v Hodoníně
daňovému subjektu na základě obnoveného řízení doda-
tečně vyměřil daň ve výši cca 38 tis. Kč.

Skutkový stav je následující. Správce daně u daňového
subjektu dne 19. 11. 2003 zahájil daňovou kontrolu na
daň z příjmů fyzických osob za rok 2002. Předmětem kon-
troly byla i problematika vkladů do podnikání ve výši 
cca 48 mil. Kč, což podle vyjádření daňového subjektu

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA, advokátka, č. osvědčení ČAK 12655, 
vedoucí Katedry finančního a daňového práva Škoda Auto a.s. Vysoké školy1

■ Mohou být výsledky mezinárodního dožádání získané po ukončení
daňové kontroly důvodem pro obnovu řízení?

Podle rozsudku Nevyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2012, čj. 9 Afs 69/2011-46,
www.nssoud.cz.

Obecnû nelze vylouãit, Ïe i v pfiípadû, Ïe správce danû nevyãká na informaci z mezinárodního doÏádání
a pfied obdrÏením v˘sledku mezinárodního doÏádání fiízení ukonãí, bude moÏno takové fiízení obnovit
s tím, Ïe informaci získanou prostfiednictvím mezinárodního doÏádání lze povaÏovat za skuteãnost nebo
dÛkaz, kter˘ nemohl b˘t bez zavinûní daÀového subjektu nebo správce danû uplatnûn jiÏ dfiíve v fiízení,
coÏ je jednou z podmínek pro obnovu fiízení dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o správû daní a poplatkÛ.
Pro takové posouzení ov‰em budou rozhodné konkrétní dÛvody, které správce danû vedly k ukonãení
fiízení, aniÏ by obdrÏel v˘sledek mezinárodního doÏádání. Tyto dÛvody pfiitom bude tfieba znát.

Je tedy nutno trvat na tom, aby správce danû, kter˘ se rozhodne ukonãit fiízení, pro jehoÏ potfieby bylo
uãinûno mezinárodní doÏádání, aniÏ by takové mezinárodní doÏádání bylo vyfiízeno, svÛj postup odÛ-
vodnil. Ze spisu musí b˘t patrno, jaké konkrétní dÛvody vedly správce danû k tomu, aby nevyãkal
v˘sledkÛ mezinárodního doÏádání, ãímÏ neumoÏnil jejich pfiípadné zhodnocení ve svém rozhodnutí.
Podchycení dÛvodÛ uvedeného postupu správce danû ve spisu je totiÏ podstatné pro posouzení, zda pfií-
padné v˘sledky mezinárodního doÏádání obdrÏené aÏ po ukonãení fiízení mohou pfiedstavovat dÛvody
pfiípadné obnovy fiízení dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o správû daní a poplatkÛ nafiízené na základû
informací z mezinárodního doÏádání.

1 Autorka je advokátkou zapsanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory. Specializuje se zejména na daňové spory v České republice
a Slovenské republice.
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představovalo půjčku od slovenského občana. Správce
daně dne 29. 8. 2005 zaslal žádost českému Ministerstvu
financí, Ústřednímu finančnímu a daňovému ředitelství,
o dožádání informace ze Slovenska. Výpověď slovenského
občana na Slovensku se uskutečnila dne 12. 1. 2006, při-
čemž z této vyplynulo, že neměl kontakty s nikým v ČR
a žádné finanční prostředky nikomu v ČR neposkytoval.
Rovněž vypověděl, že měl syna stejného jména, který však
již zemřel. Syn pracoval jako kuchař, podle názoru otce
nedisponoval žádnými finančními prostředky a o nikom
z ČR se nezmiňoval.

Aniž by však český finanční úřad měl tyto informace, pro-
jednal dne 12. 1. 2006 s daňovým subjektem zprávu
o daňové kontrole, načež dne 20. 1 2006 vydal dodatečný
platební výměr. Kromě doměrku ve výši cca 38 tis. Kč bylo
ve zprávě o kontrole uvedeno, že předmětem kontroly
byla i problematika vkladů do podnikání ve výši cca 48 mil. Kč
a že ohledně těchto finančních prostředků bylo zasláno
mezinárodní dožádání na Slovensko. Jelikož správce daně
v době sepisu zprávy na toto mezinárodní dožádání neob-
držel odpověď, hodnocení těchto vkladů do podnikání
není v této zprávě o kontrole obsaženo.

V dubnu, resp. červnu 2006, obdržel český finanční úřad
informace o výsledcích mezinárodního dožádání. Kon-
krétně dne 5. 4. 2006 obdržel tyto informace úřad, který
byl pověřen vykonáním daňové kontroly, a tento dne 
28. 6. 2006 předal informace dále úřadu, který vystavoval
platební výměr.

Na základě informace o výsledku mezinárodního dožádání
finanční úřad z úřední povinnosti nařídil dne 24. 8. 2006
obnovu řízení v rozsahu týkajícím se vkladů finančních
prostředků do podnikání daňového subjektu. V tomto
obnoveném řízení bylo dne 29. 10. 2007 vydáno rozhod-
nutí, jímž byla vyměřena daň ve výši cca 38 tis. Kč, tedy
zcela ve stejné výši jako v původním řízení. V odůvodnění
tohoto platebního výměru je uvedeno, že daňový subjekt
předložil důkazy o poskytnutí půjčky již zemřelým sloven-
ským občanem a správci daně se nepodařilo tato tvrzení
a důkazy vyvrátit. Toto rozhodnutí bylo po odvolání poda-
ném ze strany daňového subjektu potvrzeno i rozhodnu-
tím finančního ředitelství ze dne 17. 8. 2008.

Daňový subjekt proti tomuto rozhodnutí podal žalobu,
přičemž krajský soud na jejím základě rozhodnutí finanč-
ního ředitelství dne 25. 3. 2011 zrušil. Krajský soud uvedl,
že v dané věci nebyla splněna jedna z podmínek pro
obnovu řízení dle § 54 odst. 1 písm. a) ZSDP2, neboť svě-
decká výpověď slovenského občana, která byla předmě-
tem mezinárodního dožádání a jejímž získáním bylo odů-
vodněno zahájení obnovy řízení, byla provedena již dne
12. 1. 2006. K jejímu provedení tedy došlo ještě před tím,

než byl vydán platební výměr na základě daňové kontroly.
Správci daně tak nic nebránilo, aby si u dožádaného slo-
venského orgánu ověřil aktuální stav mezinárodního
dožádání, a to buď přímo, nebo prostřednictvím Minister-
stva financí, ještě před projednáním zprávy o daňové kon-
trole, příp. před vydáním platebního výměru. Tuto nedo-
statečnou komunikaci ze strany správce daně nelze
přičítat k tíži daňového subjektu. Podmínky pro obnovu
řízení nebyly naplněny. Krajský soud tedy uzavřel, že svě-
decká výpověď slovenského občana provedená na zákla-
dě mezinárodního dožádání není novou skutečností, která
nemohla být bez zavinění správce daně uplatněna již
v původním řízení, a zrušil rozhodnutí finančního ředitel-
ství pro nezákonnost.

Finanční ředitelství však proti tomuto rozsudku podalo
kasační stížnost s odůvodněním, že ukončení daňové kon-
troly tímto způsobem – tedy pouhým uvedením, že někte-
rá z prověřovaných oblastí je předmětem mezinárodního
dožádání, a není tedy uzavřena – bylo za účinnosti zákona
o správě daní a poplatků zcela obvyklou praxí. A že tato
praxe měla pro daňové subjekty i výhody, neboť daňový
subjekt nebyl blokován neukončenou daňovou kontrolou,
a tudíž mohl podávat dodatečná daňová přiznání a ani
daňovému subjektu nenarůstal úrok z prodlení. Navíc
zahraniční daňová správa nemá stanoveny lhůty pro vyří-
zení dožádání a po dobu čekání by mohl daňový subjekt
namítat nečinnost. Jakmile následně obdržel správce daně
výsledky šetření provedené zahraniční daňovou správou,
využíval se institut obnovy řízení v případě, že to zjištění
odůvodňovala.

Další námitkou ze strany finančního ředitelství bylo, že
forma mezinárodní spolupráce při správě daní je jedno-
značně upravena zákonem č. 253/2000 Sb., o mezinárod-
ní pomoci při správě daní a mezinárodními smlouvami. Za
Českou republiku při této spolupráci jedná Ministerstvo
financí, příp. jím pověřený správce daně. V tomto kon-
krétním případě byl požadavek na informace formulován
prvostupňovým správcem daně a přes nadřízené finanční
ředitelství postoupen Ministerstvu financí, Ústřednímu
finančnímu a daňovému ředitelství, které předalo žádost
slovenskému ústřednímu orgánu. Stejnou cestou pak bývá
doručován i výsledek dožádání. Finanční ředitelství tvrdí,
že: „V průběhu dožádání není ústřední orgán ani finanční
úřad jakkoli informován (např. o tom, který z úřadů zahra-
niční daňové správy požadovaný úkon provádí) a právní
předpisy nedávají finančním úřadům pravomoc k tomu,
aby si takové údaje zjišťovaly. Finanční úřad nemůže přímo
oslovovat ani ústřední orgán zahraniční daňové správy,
ani jakýkoli nižší článek a zjišťovat, co se v dožádané věci
odehrává.“ Z těchto důvodů finanční ředitelství navrhlo,
aby Nejvyšší správní soud („NSS“) rozsudek krajského
soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
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2 § 54 odst. 1 písm. a) ZSDP zní: „Řízení ukončené pravomocným rozhodnutím se obnoví na žádost příjemce rozhodnutí nebo z úřední povinnosti, jestliže
a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění daňového subjektu nebo správce daně uplatněny již dříve v řízení a mohly

mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí.“
V daňovém řádu této úpravě odpovídá § 117 odst. 1 písm. a), jehož znění je téměř identické se zněním v ZSDP, neboť relevantní úprava v DŘ zní: „Říze-
ní ukončené pravomocným rozhodnutím správce daně se obnoví na návrh příjemce rozhodnutí, nebo z moci úřední, jestliže
a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení již dříve

a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí.“
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Nejvyšší správní soud po posouzení případu takto nako-
nec rozhodl, a tedy rozsudek krajského soudu zrušil a věc
vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení, avšak z jiných důvo-
dů než navrhovalo finanční ředitelství. V žalobě ke kraj-
skému soudu totiž byla daňovým subjektem uplatněna 
mj. námitka prekluze práva vyměřit či doměřit daň ve
smyslu § 47 ZSDP. Daňový subjekt argumentoval, že
vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky pro naří-
zení obnovy řízení, daň byla vyměřena po prekluzivní
lhůtě. Jelikož krajský soud se k této námitce daňového
subjektu nevyjádřil, zatížil tak svoje rozhodnutí vadou
spočívající v nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvo-
dů. Tento nedostatek by měl krajský soud v dalším řízení
odstranit. Pokud jde o posuzování prekluze, odkázal NSS
na usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 23. 2. 2010,
čj. 7 Afs 20/2007-73,3 a dále odkázal i na rozsudek ze dne 
26. 2. 2010, čj. 5 Afs 71/2009-48, podle nějž žádost
o mezinárodní pomoc je úkonem přerušujícím běh pre-
kluzivní lhůty podle § 47 odst. 2 ZSDP.4

Pokud jde o námitky finančního ředitelství týkající se pod-
staty mezinárodního dožádání, odkázal NSS na směrnici
č. 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými
orgány členských států v oblasti přímých daní a daní
z pojistného, dále na čl. 25 Smlouvy mezi Českou a Slo-
venskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
(100/2003 Sb.m.s.) a rovněž na směrnici č. 2011/16/EU
o správní spolupráci v oblasti daní, která od 1. 1. 2013 ruší
směrnici č. 77/799/EHS. Z těchto předpisů vyplývá, že
požadavek krajského soudu, aby se finanční úřad přímo
obrátil na slovenské orgány s dotazem, v jaké fázi je mezi-
národní dožádání, nerespektoval právní úpravu. Na mezi-
státní úrovni spolu totiž komunikují pouze orgány k tomu
určené v jednotlivých státech. V ČR je tímto orgánem
ministr financí nebo jeho zástupce. Naopak v rozporu
s právní úpravou není závěr krajského soudu ohledně
toho, že finanční úřad mohl prostřednictvím českého pří-
slušného orgánu ve věcech mezinárodní pomoci nechat
ověřit aktuální stav mezinárodního dožádání na Sloven-
sku, a to zejména za situace, kdy dotaz na stav meziná-
rodního dožádání má svůj význam. Tak tomu bude např.
tehdy, jestliže od odeslání mezinárodního dožádání uply-
nula krátká doba a informace o stavu dožádání je vzhle-
dem k okolnostem případu pro správce daně podstatná.

Na okraj NSS uvádí, že nová směrnice o správní spolupráci
v oblasti daní účinná již obsahuje jednoznačně stanovené
lhůty pro poskytnutí informace v rámci mezinárodního dožá-
dání. Obecná lhůta činí šest měsíců. V případě, že dožáda-
ný orgán dotazovanou informaci již má k dispozici, je povi-
nen ji předat do dvou měsíců. Pokud by nebylo možné
těmto lhůtám dostát, pak směrnice upravuje postup, jak
v takovém případě postupovat – tj. informovat dožadující
stát o této skutečnosti spolu s důvody neposkytnutí odpo-
vědi a sdělení data, kdy pravděpodobně bude odpovězeno.

Pokud jde o zodpovězení otázky, zdali v posuzované věci
bylo možno řízení ukončené dodatečným platebním
výměrem ze dne 20. 1. 2006 obnovit na základě informa-
cí získaných z mezinárodního dožádání, NSS k tomuto
uvádí: „Vzhledem k tomu, že prostřednictvím mezinárod-
ního dožádání se zjišťují informace, o nichž lze v době
zaslání mezinárodního dožádání předpokládat, že budou
mít zásadní roli pro zjištění skutkového stavu a pro roz-
hodnutí, je žádoucí, aby správce mohl využít dožádanou
informaci v řízení, pro jehož účely byla dožadována. Je
však nutno vzít v potaz i možnou délku procesu zjištění
informace prostřednictvím mezinárodního dožádání. ...
Zde na jedné straně stojí zájem na tom, aby informace
z mezinárodního dožádání mohla být využita již v samot-
ném řízení, ze kterého její potřeba vzešla, což odůvodňu-
je potřebu s vydáním rozhodnutí vyčkat na výsledek mezi-
národního dožádání. Základnímu smyslu mezinárodního
dožádání by se totiž příčil stav, kdy by byla informace
dožádána, ale rozhodnutí by bylo vydáno ještě před tím,
než byla dožádaným státem poskytnuta. Na druhou stra-
nu musí správce vážit potřebu neprotahovat řízení neú-
měrně dlouhým čekáním na výsledek mezinárodního
dožádání, které v krajních případech může trvat i roky.
K ukončení řízení v takových případech může správce
daně vést např. to, aby zbytečně nenarůstal úrok z pro-
dlení ve vazbě na kontrolní zjištění již uzavřená a nesou-
visející s mezinárodním dožádáním. ...
V podmínkách konkrétního případu tak bude nutno zvá-
žit, a to na základě individuálních okolností případu, zda
tyto okolnosti odůvodňují spíše potřebu vyčkat na výsle-
dek mezinárodního dožádání nebo zda je namístě řízení
ukončit, aniž by bylo mezinárodní dožádání vyřízeno.“

Jelikož v nyní posuzované věci nelze zjistit, proč správce
daně dne 20. 1. 2006 vydal dodatečný platební výměr,
ačkoli neměl odpověď na mezinárodní dožádání, správce
daně tak znemožnil využití dožádané informace v řízení.

„Informaci získanou z mezinárodního dožádání by bylo
možno v daném případě považovat za novou skutečnost
nebo důkaz, které nemohly být bez zavinění správce daně
uplatněny již dříve v řízení, kdyby pro postup správce
daně, který ukončil řízení, aniž by vyčkal výsledků mezi-
národního dožádání, svědčily závažné důvody.
Správci daně, který vede příslušné řízení, pro jehož účely
byla informace dožadována a který tak ví o mezinárod-
ním dožádání, nic nebrání, aby si před svými úkony v říze-
ní ověřil u příslušného českého orgánu pro mezinárodní
pomoc při správě daní, zda již česká strana obdržela
informaci týkajícího se mezinárodního dožádání.“

Jelikož případ byl vrácen zpět krajskému soudu, nejedná
se o konečné rozhodnutí v této kauze. Nicméně krajský
soud bude při dalším rozhodování ve věci názorem NSS
uvedeným v tomto rozsudku vázán.

3 Blíže viz SKALICKÁ, H. Vybráno ze soudní judikatury správního soudnictví: Běh prekluzivní lhůty v případě mimořádných opravných prostředků a doda-
tečného daňového přiznání. e-Bulletin Komory daňových poradců ČR. 2010, č. 5, s 29–31.

4 Blíže viz SKALICKÁ, H. Vybráno ze soudní judikatury správního soudnictví: Prodlužuje mezinárodní dožádání učiněné v průběhu daňové kontroly běh
prekluzivní lhůty? e-Bulletin Komory daňových poradců ČR. 2010, č. 6, s. 38–40.
A dále SKALICKÁ, H. Vybráno ze soudní judikatury správního soudnictví: Mezinárodní dožádání učiněné v průběhu daňové kontroly – pokračování. Důkaz
svědeckou výpovědí v případě mezinárodního dožádání. e-Bulletin Komory daňových poradců ČR. 2010, č. 9, s. 48–49.
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Výzva k úhradě členského příspěvku

Vážení daňoví poradci,

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

Výzva k úhradě pojistného 
a doložení platné pojistné smlouvy

Vážení daňoví poradci,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klub DP jihočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: České Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská třída 2306/14 – dříve GOMEL
Termín: 6. 2. 2013, 9:00–15:00 hod.
Téma: DPH novela 2013
Přednášející: Olga Holubová, daňová poradkyně č. 367, členka sekce DPH
Garant: Jiřina Liláková, daňová poradkyně č. 1958
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Regionální školení severomoravského regionu

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

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 6. 2. 2013, 9:00–15:00 hod.
Téma: Závěrka PO
Přednášející: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23, auditorka, 

vedoucí sekce účetnictví KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Brno, hotel Continental, Kounicova 6
Termín: 7. 2. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: DPPO, aktuální informace
Přednášející:   Ing. Bc. Jiří Nesrovnal daňový poradce č. 1757, vedoucí sekce DPPO KDP ČR, 

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

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

Daňový řád

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

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 7.–9. 2. 2013, 9:00–17:30 hod.
Přednášející: JUDr. Jaroslav Kobík, daňový poradce č. 2373, vedoucí sekce správy daní a poplatků 

odborného kolegia KDP ČR;
JUDr. Alena Kohoutková, advokátka

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 4.538 Kč 

Diář akcí
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3928&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3897&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3939&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3953&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
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Klub DP západočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Měšťanská Beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň – malý sál
Termín: 8. 2. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: Novela zákona o DPH 2013
Přednášející: Olga Holubová, daňová poradkyně č. 367, členka sekce DPH
Garant: Ing. Radek Bílý, daňový poradce č. 98
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Právní vzdělávání pro poradenství 2013–2014 – KAPACITA VYČERPÁNA

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Brno, Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, 611 70
Termín: 8. 2. 2013, 9:00–16:00 hod.
Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Cena: 24.000 Kč 

Klub DP karlovarského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Parkhotel Sokolov, Husovy sady 2044,  Sokolov
Termín: 9. 2. 2013,  9:00–16:00 hod.
Téma: Řízení před správcem daně – postup o odstranění pochybností, místní šetření.

Správní soudnictví jako obrana proti výstupu z daňového řízení.
Jak nejlépe chránit práva daňových subjektů před správci daně, nadměrným zatěžováním.

Přednášející: JUDr. Ing. Václav Pátek, daňový poradce č. 2279, advokát č. 13139
Garant: Bc. Blanka Marková, daňová poradkyně č. 127
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP severomoravského regionu

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

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 12. 2. 2013, 11:00–14:00 hod.
Téma: Zdanění FO, včetně změn pro rok 2013
Přednášející: Ing. Dagmar Lokajová, Finanční úřad pro severomoravský kraj
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP severomoravského regionu

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

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 12. 2. 2013, 14:30–18:00 hod.
Téma: Roční zúčtování mezd za rok 2012 a měsíční zdanění příjmů zaměstnanců v roce 2013
Přednášející: Ing. Lidmila Flašová, Finanční úřad v Ostravě
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3903&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3842&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3977&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3969&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3920&mgrp=1
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Účetnictví

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

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 12.–15. 2. 2013, 9:00–18:00 hod.

16. 2. 2013, 9:00–17:00 hod.
Přednášející: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23, auditorka, vedoucí sekce účetnictví KDP ČR, 

zkušební komisařka KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 8.591 Kč 

Klub DP západočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Měšťanská Beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň – malý sál
Termín: 13. 2. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: Daň z příjmu fyzických osob, včetně daňového přiznání
Přednášející: Ing. Monika Sušánková, Finanční ředitelství v Plzni
Garant: Ing. Radek Bílý, daňový poradce č. 98
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: 19. 2. 2013, 9:00–15:00 hod.
Téma: DPFO, Mezinárodní zdanění FO
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR, 

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

Nespolehlivý plátce a další důvody ručení za daň (DPH); 
Prověřování nadměrných odpočtů

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 1, Budova K-Centrum, Senovážné nám. 23
Termín: 19. 2. 2013, 9:00–13:30 hod.
Přednášející: Ing. Martin Janeček, Finanční ředitelství v Českých Budějovicích;

Ing. Tomáš Hajdušek, daňový poradce č. 1381, člen sekce správy daní
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 1.500 Kč

Zasedání Sekce neziskové organizace

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 19. 2. 2013, 10:00–14:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

Zasedání Sekce účetnictví

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 254
Termín: 20. 2. 2013, 9:30–12:30 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3954&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3904&mgrp=1
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http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3894&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3880&mgrp=1
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Klub DP severomoravského regionu

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

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 20. 2. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: Novela sociálního pojištění
Přednášející: Ing. Michal Ztratil, ředitel OSSZ v Ostravě
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Sekce správa daní a poplatků

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Hotel Continental, Brno, Kounicova 6, sál č. 2
Termín: 26. 2. 2013, 9:00–12:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

Výklad nejdůležitějších ustanovení zákona o DPH 
včetně změn účinných od 1. 1. 2013 s ohledem na komunitárního právo

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: hotel Krystal, José Martího 2/407, Praha 6
Termín: 27.–28. 2. 2013, 9:00–18:00 hod.

1. 3. 2013, 9:00–16:00 hod.
Přednášející: Olga Holubová, daňová poradkyně č. 367, členka 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: 4.598 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: 28. 2. 2013, 15:00–17:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Odborný jazykový kurz angličtiny

Typ akce: Vzdělávání – jazykové
Místo konání: U Půjčovny 952/2, Praha 1
Termín: 2. 3. 2013, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Vladimír Zdražil, lektor má bohaté zkušenosti s obchodním jednáním se zahraničními

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

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

�

D
IÁ

¤
 A

K
C

Í

http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3940&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3968&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3963&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3943&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3923&mgrp=1


3388e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 2/2013

Zasedání Prezidia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Pražská 137, Čestlice (Praha-východ), salonek Barbados B+C
Termín: 4. 3. 2013,  9:00–13:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Pražská 137, Čestlice (Praha-východ), salonek Barbados B+C
Termín: 4. 3. 2013, 14:00–17:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Klub DP jihočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: České Budějovice, hotel Budweis, Mlýnská 6

www.hotelbudweis.cz
Termín: 5. 3. 2013, 9:00–15:00 hod.
Téma: Daňový řád
Přednášející: JUDr. Jaroslav Kobík, daňový poradce č. 2373, vedoucí sekce správy daní 

a poplatků odborného kolegia KDP ČR
Garant: Jiřina Liláková, daňová poradkyně č. 1958
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Daň z příjmů – výuka teorie

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

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 5. 3. 2013, 14:00–18:00 hod.

6.–7. 3. 2013,  9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce č. 2969, zkušební komisař KDP ČR;

Ing. Petr Buchníček, daňový poradce č. 18, zkušební komisař KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.570 Kč 

Zasedání Sekce mezinárodní zdanění a clo

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

DPH – výuka teorie

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

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 8.–9. 3. 2013, 9:00–18:00 hod.
Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.449 Kč 
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3979&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3980&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3929&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3950&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3908&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3951&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
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Daňový řád

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

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

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

Klub DP východočeského regionu

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

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

Klub DP teplického regionu

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

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

DPH – praktické příklady

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

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

Daň z příjmů – praktické příklady

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

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

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

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

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.449 Kč 
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3955&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3916&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3934&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3956&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3957&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
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Zasedání Sekce spotřební a ekologické daně

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

DPH – výuka teorie

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

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

Daň z příjmů – výuka teorie

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

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

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

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

Daň z příjmů – praktické příklady

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

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

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

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

DPH – praktické příklady

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

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

Regionální školení severomoravského regionu

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

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 27. 3. 2013, 9:00–15:30 hod.
Přednášející: Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně č. 138, zkušební komisařka KDP ČR
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3986&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3958&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3959&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3960&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3961&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_PRAHA_Novot_Lavka_BRNO.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3899&mgrp=1
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DaÀov˘ poradce má moÏnost (mimo urãit˘ch akcí – napfi. klubová setkání ãi

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

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

* Je zajišťováno pouze na vybraných akcích.

číslo osvědčení: __________________________________________________________________ jméno, příjmení, titul:  ______________________________________________________________________

telefon: ____________________________________________________________ e-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________

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

IČ: ____________________________________________________________________ DIČ: __________________________________________________________________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Přihláška na vzdělávací akce KDP ČR
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Objednací lístek na publikace

Název publikace/ks: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číslo osvědčení: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jméno, příjmení, titul: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakturační adresa: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IČO: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIČ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poštovní adresa: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poznámka: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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