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VáÏené kolegynû a kolegové,
začíná sezóna zpracovávání přiznání k dani z příjmů, je to bezesporu velice důležitá
oblast naší činnosti – daňového poradenství. 

Dovolte mi malé zamyšlení, co vlastně poradenství je, a jak jej vykonáváme. Ze zákona
se jedná o právní pomoc ve věcech daní, tedy pomoc klientovi, aby měl své daňové
záležitosti v pořádku a platil daně ve správné výši. Tato pomoc pak má rozličný
charakter a činností, které vykonáváme, je celá škála, nicméně existuje několik druhů
činností, které se od sebe výrazně liší v přístupu ke klientovi a odpovědností daňového
poradce. Ta může být jak za vzniklou škodu, tak i trestněprávní. Pro jednoduchost
vyberu jen dvě odlišné oblasti.

První oblast zahrnuje činnosti, kdy pomáháme klientovi dostat se z daňových
problémů, které byly založeny někdy v minulosti, v lepším případě ne námi. Finanční úřad kontroluje, nebo již
zkontroloval, a my zastupujeme klienta a uplatňujeme opravné prostředky. V tomto případě nezáleží na tom, jestli klient
kdysi jednal v souladu se zákonem, nebo ne, a jestli správce daně věc posuzuje správně, nebo nesprávně. Prostě za
klienta bojujeme a musíme udělat v jeho prospěch všechno, co je legální, i když jsme vnitřně přesvědčeni, že finanční
úřad má pravdu. V daních je prostě pravda to, co se podaří v daňovém, případně soudním, řízení prokázat a důkazní
břemeno je převážně na naší straně. 

Jiná situace je, když s klientem dlouhodobě spolupracujeme, kontrolujeme účetnictví, konzultujeme problémy,
sestavujeme přiznání, zkrátka jsme „jakýmisi průvodci“ v džungli právních předpisů a podílíme se na řešení daňových
záležitostí, které mohou být předmětem kontroly v budoucnu. Tady již nejsme jednoznačně v roli „statečných
zachránců“, ale snadno se dostáváme do role „spolupachatelů“. Zde si musíme dát velký pozor, abychom se nedostali za
hranu zákona a v krajním případě nekrátili úmyslně daň. Klienti často dost dobře nechápou, co je ještě legální a co už
ne, bohužel i řada z nás těžko odhaduje, kde je ta pomyslná hranice, za kterou již čekají orgány činné v trestní řízení.
Klient má samozřejmě zájem platit co nejmenší daň a daňový poradce je navíc pojištěn, ale pozor pojištění se vztahuje,
zjednodušeně řečeno, jen na to, co je omyl, nikoliv na úmysl krátit daň. 

Kde je tedy ta pomyslná hranice? Jako všechno v právu, není jasná a jednoznačná, ale vždy bychom měli zpozornět, když
se něco, co by se z jiných ekonomických důvodů nedělalo, dělá jenom kvůli daním, respektive jejich snížení. 

A jsme zpátky u přiznání k daním z příjmů. Udělejme pro klienty všechno, co je legální pro vypočtení správné a nejnižší
daně. Nic víc a nic míň. Vím, že je jednodušší o tom psát než to ve skutečnosti provést. Přesto Vám všem přeji, ať je práce
na přiznáních zajímavá, příjemná a těší Vás. 

Ing. Jiří Škampa
viceprezident KDP ČR
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Nová výše výdajových paušálů

S účinností ještě pro rok 2009 se mění výše tzv. paušálních
nákladů podnikatelů, kteří neuplatňují prokazatelné výda-
je prostřednictvím účetnictví či daňové evidence.

Výše paušálních výdajů pro rok 2009 jsou tedy následující
[§ 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)]:
� 80%,

– na příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního
hospodářství a

– na příjmy z řemeslných živností;
� 60%
� na příjmy z ostatních živností (mimo řemeslných),
� na příjmy z jiného podnikání, podle zvláštního předpisu,
� na příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového

nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv,
přičemž příjmy podle § 7 odst. 6 ZDP jsou stále do
výše 7.000 Kč měsíčně od jednoho plátce zdaňovány
zvláštní sazbou daně a náklady není možné uplatnit
vůbec,

� na příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není
živností ani podnikáním podle jiných předpisů,

� na příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolek-
tivních sporů apod.,

� na příjmy insolvenčních správců včetně jejich zástupců
apod.

Na příjmy z pronájmu zdaňované podle § 9 ZDP zůstává
v roce 2009 beze změny výše paušálních výdajů 30 %,
stejně jako tomu bylo v roce 2008.

Výhody paušálních výdajů

Přestože došlo ke zjevné změně – zvýšení výdajových pau-
šálů, nenechme se hned z prvopočátku zmást tím, že to
musíme za každou cenu využít. Ano, paušály jsou jistě
výhodné, zvolme ale jejich uplatnění až po zralé úvaze.

K hlavním a nezpochybnitelným výhodám této metody
patří:
a) Procenta paušálních výdajů jsou poměrně vysoká,

jejich uplatnění slibuje nízký základ daně, nicméně
rozhodně kladný základ daně, ze kterého vyjde daňo-
vá povinnost. Je jen otázkou její výše – bude-li celá
daňová povinnost pokryta slevami na dani, daň z příj-
mů nezaplatíme, pokud ale slevy nebudou stačit,
daňová povinnost nás nemine.

b) Co se týče požadavků na evidenci, jsou opravdu mini-
mální. Je nutné evidovat pouze:
� přijaté podnikatelské příjmy v hotovosti a na běžný

účet přijaté od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bez ohle-
du na to, kdy byly práce provedeny či zboží dodáno,

� připsané úroky na podnikatelský běžný účet,
� hodnotu pohledávek.

c) Nespornou výhodou je také jednoduchost metody
uplatnění paušálních výdajů, kterou zvládne každý, kdo
má evidované zdanitelné příjmy a kdo se umí oriento-
vat ve formuláři daňového přiznání fyzických osob.

d) Pro každé zdaňovací období má fyzická osoba mož-
nost se znovu rozhodnout o způsobu uplatnění výda-
jů. V případě, že následující rok nebudou paušální
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V˘hody a nev˘hody pau‰álních
v˘dajÛ fyzick˘ch osob

Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně, č. osvědčení 138, auditorka, č. osvědčení 1181

Druhé pololetí roku 2009 probûhlo ve znamení pfiekotn˘ch daÀov˘ch zmûn.

DÛvodem byla stále se mûnící politická situace – ze zaãátku nabízela samá

pozitiva, která se následnû zmûnila ve snahu „‰etfiit, kde se dá“. Z daÀov˘ch

pozitiv lze jmenovat hned dva zákony pfiiná‰ející v˘znamné v˘hody – zákon 

ã. 289/2009 Sb., zvy‰ující v˘dajové pau‰ály podnikatelÛ a zákon ã. 304/2009 Sb.,

umoÏÀující podnikatelÛm vyuÏít pau‰ální v˘daje na dopravu. Obojí je pro

podnikatele velmi v˘hodné, nicménû, nelze volit obû v˘hody souãasnû.

Pau‰ální v˘daje na dopravu souvisí s uplatÀováním skuteãn˘ch v˘dajÛ, naopak v˘dajové

pau‰ály toto vyluãují. Zvolíme tedy ten nejjednodu‰‰í zpÛsob stanovení základu danû u fyzick˘ch

osob podnikatelÛ a uplatníme v˘dajové pau‰ály? V˘hody a nev˘hody tohoto kroku rozebereme

v následujících fiádcích.
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výdaje vyhovovat, je možné se pro další zdaňovací
období vrátit ke skutečným výdajům. Přechod se však
neobejde bez úpravy základu daně (viz dále).

Nevýhody paušálních výdajů

Nenechme se ale zmást pouze výhodami, podnikatel po
letech podnikání se jistě mnohokrát přesvědčil, že rychlá
a jednoduchá řešení nemusí být vždy optimální a že
i zdánlivě jednoduché řešení nakonec až tak jednoduché
není a vždy se vyskytnou nějaká „ale“. Výčet toho, co je
nutné zvážit, než uplatníme paušální výdaje, je docela
dlouhý. Rozdělme zkoumání do čtyř okruhů.

Co mě čeká v případě, že v roce 2009
uplatním paušální výdaje poprvé?

Každá změna způsobu uplatňování výdajů (ze skutečných
na paušální, případně naopak) sebou nese nutnou úpravu
základu daně předchozího zdaňovacího období. Uvedené
postupy platí i pro přechod ze skutečných výdajů na pau-
šální v oblasti příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP. Je málo
pravděpodobné, že jsme přechod na paušální výdaje plá-
novali ihned po ukončení zdaňovacího období roku 2008
a patřičné úpravy jsme provedli v řádném daňovém při-
znání roku 2008. Pak nezbude nic jiného, než podat doda-
tečné daňové přiznání a úpravy provést. Pokud vyjde vyšší
daňová povinnost, je nutné co nejdříve daň doplatit, aby-
chom zbytečně neprodlužovali čas, kdy nabíhá sankce za
pozdní zaplacení daně – úrok z prodlení.

Při úpravě základu daně postupujeme podle § 23 odst. 8
písm. b) bodu 2 ZDP.

Základ daně se bude zvyšovat o:
� hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdani-

telným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených
v ZDP], přičemž pro plátce DPH se jedná o hodnotu
pohledávek bez DPH, pokud byla na výstupu odvedena,

� cenu nespotřebovaných zásob,
� zůstatky vytvořených rezerv.

Základ daně se bude snižovat o:
� hodnotu závazků (pro plátce DPH se uvažují hodnoty

bez DPH, pokud byla na vstupu uplatněna), které by při
úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příj-
mů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh; přitom
nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najaté
věci se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši při-
padající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období
do ukončení podnikatelské činnosti nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti nebo do ukončení pronájmu.

O co uplatněním výdajových paušálů 
přicházím?

a) Nelze pozastavit daňové odpisy hmotného majetku,
u nově zařazeného majetku nelze využít mimořádných

odpisů podle § 30a ZDP. Po dobu uplatnění paušálních
výdajů není možné přerušit odpisování, naopak odpi-
sování majetku dále probíhá, odpisy však nemohou
být uplatněny. Pro případ návratu ke skutečným výda-
jům není možné počítat s „odloženými“ odpisy, ale
naopak pouze s pokračováním v již probíhajícím odpi-
sování. Je tak možné, že odpisy za dobu uplatnění pau-
šálních výdajů dosáhnou 100 % výše a ve skutečnosti
nebudou uplatněny.

b) Pozor na souběh dvou skutečností v jednom zdaňova-
cím období:
� uplatnění paušálních výdajů a
� ukončení smlouvy o finančním leasingu s odku-

pem předmětu leasingu v případě, pokud nějaká
část leasingových splátek byla uplatněna jako sku-
tečný daňově účinný výdaj v době uplatňování sku-
tečných výdajů.

V případě souběhu těchto skutečností je třeba konsta-
tovat, že nebyla splněna podmínka § 24 odst. 4 písm. c)
ZDP, neboť v případě uplatňování paušálních výdajů
neexistuje obchodní majetek. Základ daně roku, kdy
leasing končí, tak musí být zvýšen o hodnotu skutečně
uplatněných leasingových nákladů v době uplatnění
skutečných výdajů. Dalším možným řešením je dobro-
volný přechod na vedení účetnictví. V tomto případě
může být předmět po ukončeném finančním leasingu
zařazen do obchodního majetku. Fyzická osoba tím
splní ustanovení § 24 odst. 4 písm. c) ZDP a souběž-
ně může uplatnit paušální výdaje (pozor na to, že pau-
šální výdaje se uplatňují z příjmů, nikoliv ze zaúčtova-
ných výnosů). Ve vedení účetnictví je však nutné dále
pokračovat, a to nepřetržitě po dobu 5 účetních obdo-
bí (§ 4 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů).

c) V roce 2009 bude poprvé možné uplatnit paušální
výdaje na dopravu. Jedná se ve většině případů o velmi
výhodné ustanovení, které navíc není administrativně
náročné. Pokud však fyzická osoba chce využít výdajové
paušály, tuto novou výhodu paušálu na dopravu nemů-
že využít. Snížíme uplatněním paušálních výdajů dosta-
tečně daňovou povinnost? Bude to pro nás výhodné?
Možná ano, možná ne, to záleží na konkrétních pod-
mínkách. Co je ale jisté, je skutečnost, že uplatněním
paušálních výdajů není možné dosáhnout daňové ztráty,
která zcela jistě znamená nulovou daňovou povinnost.
Pokud jsou skutečné výdaje vyšší než příjmy, uplatněním
paušálních výdajů si fyzická osoba jednoznačně uškodí.

d) Pokud by došlo k uplatnění paušálních výdajů v daňo-
vém přiznání a následně poté by podnikatel zjistil, že
by bylo výhodnější uplatnit skutečné výdaje, nemůže
se dodatečně (například v dodatečném daňovém při-
znání nebo při daňové kontrole) vrátit ke skutečným
výdajům (§ 7 odst. 7 ZDP). Naopak uplatnění skuteč-
ných výdajů v daňovém přiznání, je dodatečně možné
změnit na uplatnění paušálních výdajů (například
v dodatečném daňovém přiznání).
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Výhody a nevýhody paušálních výdajů fyzických osob
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Jak je to s jednoduchostí evidence 
v případě uplatnění paušálních výdajů
u plátců DPH?

Pokud je fyzická osoba plátcem DPH, je jistě jejím zájmem
uplatňovat nárok na odpočet daně na vstupu. To si však
žádá nejen existenci a archivaci daňových dokladů, ale
i jejich zaznamenání – evidování v evidenci pro daňové
účely podle § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní před-
nost paušálních výdajů, spočívající v nulové povinnost evi-
dovat a dokazovat skutečnou výši výdajů souvisejících se
zdanitelnými příjmy, tedy nevyužijeme. Povinností plátce
DPH je dokládání nároku na odpočet daně na vstupu
daňovými doklady a jejich evidence pro účely DPH, což
znamená určitou administrativní zátěž, která při souběž-
ném vedení daňové evidence naroste jen minimálně. Pro
plátce DPH tedy uplatněním paušálních výdajů nedojde
k žádné významné úspoře pracnosti při vedení evidence
a k poklesu administrativní náročnosti.

Závěrem je nutné zdůraznit, že daň z příjmů a DPH
nejsou nijak na sebe vázány a vzhledem k vysokému stup-
ni harmonizace DPH v rámci EU je nutné, aby při uplat-
nění nároku na odpočet daně plátce splňoval podmínky
stanovené pro DPH zákonem, resp. směrnicí Rady ES, a to
bez ohledu na vazbu na daň z příjmů.

Jaká je pravděpodobnost návratu 
ke skutečným výdajům a jaké komplikace
mi to přinese?

Již víme, že zvýšení výdajových paušálů je v některých pří-
padech pouze dočasné a počínaje rokem 2010 se vrátíme
do podmínek platných do konce roku 2008. Stane se tak
u podnikatelů, kteří podnikají na základě jiného než živ-
nostenského zákona, a dále u příjmů z jiné samostatné
výdělečné činnosti, kam patří příjmy ze svobodných povo-
lání a příjmy z autorských práv. Zatímco pro rok 2009 bylo
možné uplatnit 60% výdajový paušál, počínaje rokem
2010 se vrátíme ke 40% výši (zákonem č. 362/2009 Sb.).
U živností včetně živností řemeslných se v současné době
s opětovných snížením paušálních výdajů pro rok 2010
nepočítá. Pokud se tedy fyzická osoba bude vracet zpět ke
způsobu uplatňování skutečných výdajů, musí počítat
s některými komplikacemi a riziky:

a) V případě opětovného návratu k uplatňování skuteč-
ných výdajů je nutné znovu provést úpravu základu
daně podle § 23 odst. 8 písm. b) bodu 3 ZDP. Základ
daně roku, ve kterém bude naposledy uplatňován
paušální výdaj, bude zvýšen o:
� cenu nespotřebovaných zásob,
� hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdani-

telným příjmem [s výjimkou pohledávek uvedených

v ZDP a zaplacených záloh]. Je však jisté, že základ
daně nebude zvýšen o hodnotu pohledávek,
o které byl již základ daně zvýšen při přechodu ze
skutečných výdajů na paušální výdaje.

V praxi se málokdy stane, že již při sestavování daňo-
vého přiznání za rok 2009 podnikatel rozhodne, že
pro rok 2010 bude uplatňovat skutečné výdaje, proto
je tato úprava základu daně téměř vždy provázena
dodatečným daňovým přiznáním s daňovým doplat-
kem a vyměřením úroku z prodlení.

b) V roce uplatnění skutečných výdajů bude možné
pokračovat v daňovém odpisování, bohužel odpisy za
roky uplatňování paušálních výdajů propadají. Vzniká
riziko přehlédnutí této skutečnosti a uplatnění odpisů
v nesprávné výši.

c) Při zpětném přechodu na skutečné výdaje z původ-
ních paušálních výdajů, dojde velmi pravděpodobně
k úhradě některých závazků, které se však vztahují
k době uplatňování paušálních výdajů. Úhrada těchto
závazků však vyvolá vznik daňově neúčinných výdajů,
ačkoliv charakter závazků neukazuje na vznik neuzna-
telných výdajů [§ 25 odst. 1 písm. zd) ZDP]. Je třeba
pozorně rozlišovat zdaňovací období, ke kterému se
hrazené závazky vztahují.

d) Při zavádění paušálních výdajů je třeba zvážit, zda
podnikatel-fyzická osoba neplánuje rozšíření svého
předmětu činnosti o další aktivity, ke kterým se uplat-
nění paušálních výdajů jednoznačně nehodí, neboť
skutečné výdaje jsou vyšší. Mezi takové činnosti patří
většina obchodních činností, neboť výše marže obvyk-
le nedosahuje 40 %. Dalším příkladem je provozování
pohostinství, kde je vysoký podíl lidské práce a vysoká
spotřeba energií. Totéž platí o většině výrobních činnos-
tí. Paušální výdaje totiž není možné kombinovat se sku-
tečnými výdaji v rámci jednoho dílčího základu daně.

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že určitě existují jasné případy,
kdy paušální výdaje jednoznačně zvolíme (poradenská
činnost bez zaměstnanců vykonávaná doma) a kdy paušál
jasně nezvolíme (nákup a prodej drahého zboží či jakáko-
liv výroba). Mezi těmito krajními příklady je však řada typů
podnikání, kde je způsob uplatnění výdajů nutné zvážit,
a to nejen z hlediska optimalizace v současném roce, ale
částečně i do budoucna. Každá změna způsobu uplatňo-
vání výdajů s sebou obvykle nese nutnou úpravu základu
daně, což často vyvolá potřebu podávat těsně před kon-
cem daného zdaňovacího období dodatečná daňová při-
znání. Pokud bude vyměřena vyšší daňová povinnost, je
nutné počítat také se sankcemi od správce daně z titulu
pozdní úhrady daně. Zdaleka ne vždy je možné počítat
s jejich úplným prominutím, což celou akci prodraží.

Výhody a nevýhody paušálních výdajů fyzických osob
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Sazby stravného

Podle vyhlášky MPSV č. 462/2009 Sb. platí pro rok 2010
tyto sazby stravného:
� pro zaměstnance zaměstnavatele uvedeného v § 109

odst. 3 zákoníku práce (dále jen „státní a příspěvková
sféra“) poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné
podle § 176 zákoníku práce ve výši:
a) 61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 

12 hodin,
b) 93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než

12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 

18 hodin.

� pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden
v § 109 odst. 3 zákoníku práce (dále jen „podnikatel-
ská sféra“) poskytne zaměstnavatel zaměstnanci strav-
né podle § 163 zákoníku práce nejméně ve výši:

a) 61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdé-

le však 18 hodin,
c) 146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Připomeňme si, že pro zaměstnance zaměstnavatele
v podnikatelské sféře platí pouze uvedená minimální výše
stravného, horní hranice stravného není stanovena, a záleží
tedy jen na zaměstnavateli, jaké stravné bude zaměstnan-
cům poskytovat. Jakákoliv výše stravného poskytnutá
zaměstnanci při pracovní cestě je pro uvedeného zaměst-
navatele daňově uznatelným výdajem. Poskytne-li však
zaměstnavatel zaměstnanci vyšší stravné, než může
zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel ve státní a přís-
pěvkové sféře, je rozdíl předmětem daně z příjmů ze závis-
lé činnosti [§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP] a také součástí vymě-
řovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní
pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Sazba základní náhrady za používání 
silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel činí podle uvedené vyhlášky MPSV v roce
2010 pro účely § 157 odst. 4 zákoníku práce za 1 km jízdy
nejméně u:
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Průměrná cena pohonných hmot za 1 litr pohonné
hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
od 1. 1. 2010:
a) 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 27,20 Kč u motorové nafty.

Tyto průměrné ceny pohonných může podle § 24 odst. 2
písm. k) bod 3 ZDP použít i fyzická osoba-podnikatel.

Sazby zahraničního stravného byly pro rok 2010 stanove-
ny vyhláškou MF č. 459/2009 Sb.

Komu cestovní náhrady přísluší a komu
je lze poskytnout

Poskytování cestovních náhrad je upraveno zákoníkem
práce. V jeho ustanovení § 151 je uvedeno, že zaměstna-
vatel je povinen zaměstnanci poskytovat, není-li v záko-
níku práce stanoveno jinak, náhradu výdajů, které
zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce, a to
v rozsahu a za podmínek uvedených v ustanoveních
§ 151 až § 190 zákoníku práce. Dále pak v § 156 odst. 3
uvádí, že za cestovní náhrady se považují pouze náhrady
poskytnuté zaměstnanci v souladu s § 152 zákoníku
práce. Uvedená ustanovení jsou velmi významná. Přesto-
že z nich jednoznačně vyplývá, komu a kdy cestovní
náhrady ze zákona přísluší a co to cestovní náhrady jsou,
vyskytují se v praxi případy nesprávných postupů. V záko-
níku práce a v dalších předpisech je však daleko více důležitých
ustanovení, která se cestovních náhrad přímo, či nepřímo

�

Cestovní náhrady v roce 2010
Ing. Karel Janoušek

Tak jako kaÏdoroãnû, byly i pro rok 2010 vyhlá‰kami Ministerstva práce 

a sociálních vûcí a Ministerstva financí upraveny sazby dÛleÏité pro stanovení

v˘‰e cestovních náhrad pfii tuzemsk˘ch a zahraniãních pracovních cestách.
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týkají. Připomeňme tedy postupně alespoň to nejdůleži-
tější z uvedené oblasti.

Jak bylo uvedeno, poskytování cestovních náhrad je upra-
veno zákoníkem práce. To tedy také znamená, že posky-
tování cestovních náhrad je pracovněprávní záležitostí
a že se týká osob v pracovněprávním anebo podobném
vztahu, tj. v zásadě při vykonávání tzv. závislé práce.
Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní
poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích
konaných mimo pracovní poměr.

Pro účely dalšího výkladu jsou za zaměstnance souhrnně
označeny a za zaměstnance považovány vždy všechny
tyto osoby:
a) Zaměstnanci v pracovním poměru (viz část druhá

zákoníku práce), tj. v pracovním poměru ve smyslu
ustanovení § 33 a dalších zákoníku práce (anebo
obdobného poměru), ať je zaměstnavatelem podnika-
telský subjekt (právnická osoba či fyzická osoba-pod-
nikatel), příspěvková organizace, nezisková organiza-
ce, územně samosprávný celek anebo Česká republika
zastoupená organizační složkou státu, ať pracovní
poměr vznikl na základě pracovní smlouvy, volby
anebo jmenování.

b) Osoby, se kterými byla sjednána dohoda o pracích
konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o prove-
dení práce (§ 75 zákoníku práce) anebo dohoda
o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce).
V obou těchto případech však lze cestovní náhrady
poskytnout pouze v případě, že poskytování cestov-
ních náhrad (příp. kterých druhů těchto náhrad) bylo
sjednáno (§ 155 zákoníku práce). Na rozdíl od dohody
o pracovní činnosti sice není nutno dohodu o prove-
dení práce sjednávat písemně, její písemné provedení
však lze doporučit, zejména z hlediska prokazatelnosti
při případných kontrolách. V případě dohod o pracov-
ní činnosti je nezbytné, aby bylo dohodnuto i místo
pravidelného pracoviště.
U dohod o provedení práce místo pravidelného pra-
coviště sjednáno být nemusí, pak však podle ustano-
vení § 155 odst. 2 zákoníku práce lze poskytnout
cestovní náhrady ( je-li to sjednáno) jen v případě, že
sjednaný pracovní úkol má být proveden mimo obec
bydliště příslušné osoby.

c) Osoby, o nichž to stanoví § 188 odst. 4 zákoníku
práce.
Jde o zahraniční zaměstnance vyslané do tuzemska na
základě dohody o vzájemné výměně zaměstnanců,
pokud je v této dohodě poskytování cestovních
náhrad sjednáno.

d) Společníci a jednatelé společností s ručením omeze-
ným, komanditisté komanditních společností a další
osoby uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) ZDP, neboť jde
o osoby, jejichž příjmy za práci pro společnost jsou 
příjmy zdaňované podle § 6 ZDP, přestože výkon uvede-
ných činností nemůže být předmětem pracovní smlouvy.

Na výkon funkce společníka s. r. o. nelze uzavřít pra-
covněprávní vztah. Společník však může mít uzavřenu
pracovní smlouvu na jakýkoliv jiný druh činnosti pro
společnost. Pro daňové posouzení činnosti společníka
není důležité, zda společník má uzavřen pracovně-
právní vztah se společností, neboť společníkem se
stává v okamžiku podpisu společenské smlouvy
a podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP se příjmy společníka
považují za příjmy z tzv. závislé činnosti.
Výkon funkce jednatele s. r. o. nelze vykonávat v pra-
covněprávním vztahu, ale pouze v obchodněprávním
vztahu podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku, a to
na základě smlouvy o výkonu funkce přiměřené man-
dátní smlouvě, ve které mohou být ujednány i další
okolnosti jako např. poskytování cestovních náhrad
v souvislosti s výkonem funkce. Také příjmy jednatelů
jsou příjmy zdaňované podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP.
Tak jako u ostatních zaměstnanců není pracovní ces-
tou cesta z místa pobytu do sjednaného místa výkonu
práce či pravidelného pracoviště, není u společníků
a jednatelů pracovní cestou cesta z místa pobytu do
sídla společnosti a zpět. Vyplývá to také z pokynu
Ministerstva financí D-300 k ZDP, podle kterého nelze
cesty uvedených osob do sídla společnosti považovat
za pracovní cesty, a tedy jim ani za takovéto cesty
nelze poskytovat cestovní náhrady.

e) Členové statutárních a dalších orgánů právnických
osob, a to i když nemají k příslušné právnické osobě
pracovněprávní vztah a nepobírají tedy od příslušné
právnické osoby žádnou mzdu. Jde např. o členy před-
stavenstva, dozorčí rady, správní rady, kontrolní komi-
se apod. Také v tomto případě podle pokynu Minister-
stva financí D-300 nelze za pracovní cesty považovat
cesty uvedených osob do sídla společnosti.
Cestovní náhrady poskytované uvedeným osobám
v souvislosti s jejich příslušnou činností (mimo uvede-
ných cest do sídla společnosti) a v souladu s ustano-
veními části sedmé zákoníku práce, jsou daňově uzna-
telným nákladem společnosti. Pokud by společnost
poskytla těmto osobám cestovní náhrady jiné a vyšší,
než může svým zaměstnancům poskytnout zaměstna-
vatel ve státní a příspěvkové sféře, byl by rozdíl podle
§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP předmětem daně z příjmů ze
závislé činnosti a součástí vyměřovacího základu pro
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřova-
cího základu pro pojistné na sociální zabezpečení
a státní politiku zaměstnanosti.
Přestože při poskytování cestovních náhrad platí důležitá
zásada, tj. že cestovní náhrady poskytuje zaměstnavatel
svému zaměstnanci, tzn. nemůže je v zásadě poskytnout
jiné osobě než svému zaměstnanci, umožňují některé práv-
ní předpisy v případě tzv. jiných úkonů v obecném zájmu
poskytnout cestovní náhrady i zaměstnanci jiného sub-
jektu. Jde např. o případy uvedené v ustanoveních:
� § 184 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
� § 15 odst. 9 a § 83 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách,
� § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
� § 53 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

�

Cestovní náhrady v roce 2010
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Tak např. podle § 184 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je účast
členů ve zkušební komisi pro závěrečné zkoušky, matu-
ritní zkoušky či absolutorium v konzervatoři jiným úko-
nem v obecném zájmu, při němž náleží členům těchto
komisí náhrada jízdních výdajů v prokázané výši a náhra-
da prokázaných výdajů za ubytování a stravné. Poskyto-
vatelem těchto náhrad uvedeným osobám není jejich
zaměstnavatel, ale škola, ve které se zkoušky konají.
Zaměstnavatel osoby, která jede např. vykonávat do jiné
školy činnost člena maturitní komise, této osobě za tako-
vouto cestu cestovní náhrady poskytnout nemůže, proto-
že nejde o pracovní cestu, na kterou by ji mohl za uvede-
ným účelem do jiné školy vyslat. Obdobná výjimka je také
uvedena v § 15 odst. 9 a § 83 odst. 11 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů, která se týká členů správní rady a členů akredi-
tačních komisí veřejné vysoké školy.

Pokud jde o členy zastupitelstva obce či kraje, je v uvede-
ných ustanoveních zákona o obcích a zákona o krajích
uvedeno, že členovi zastupitelstva náleží v souvislosti
s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za pod-
mínek stanovených právními předpisy pro zaměstnance
v pracovním poměru. Podmínky pro poskytování cestov-
ních náhrad uvedeným osobám tak musí být v souladu se
zákoníkem práce.

Úhrada cestovních výdajů jiným osobám

Jak je uvedeno výše, cestovní náhrady přísluší zaměstnan-
cům. To také znamená, že jiné osobě než zaměstnanci
cestovní náhrady podle zákoníku práce nepřísluší.

V případě, kdy např. právnická osoba sjedná s fyzickou
osobou provedení prací či služby (mimo rámec pracovně-
právních vztahů), např. formou smlouvy o dílo podle 
§ 631 a dalších občanského zákoníku, nemůže o částkách
vyplacených této fyzické osobě-podnikateli, které byly pří-
padně označeny jako cestovní náhrady, účtovat na účtu
512-Cestovné, protože uvedená činnost není touto oso-
bou prováděna v rámci pracovněprávního vztahu. Tyto
částky však mohou být součástí sjednané ceny za dílo, kte-
rou uvedená fyzická osoba-podnikatel vyfakturuje objed-
nateli jako součást ceny za dílo nebo službu.

Je-li s nějakou osobou sjednána např. mandátní anebo
jiná příkazní smlouva podle ustanovení § 566 a dalších
obchodního zákoníku, pak je podle § 572 téhož zákona
mandant povinen uhradit mandatáři náklady, které man-
datář nutně nebo účelně vynaložil při plnění svého závaz-
ku, pokud již nejsou zahrnuty v úplatě. Pro daňové účely
platí v plném rozsahu ujednání uvedené v této příslušné
mandátní anebo jiné příkazní smlouvě. Ustanovení záko-
níku práce týkající se cestovních náhrad zaměstnanců, se
na takovýto případ nevztahují.

Obdobně se postupuje i u jiných individuálních smluv
uzavřených podle jiných předpisů, tj. např. také v případě
tzv. nepojmenované smlouvy podle ustanovení § 51
občanského zákoníku. Tento typ smlouvy je vhodné pou-
žít např. u členů sdružení občanů bez pracovněprávního
vztahu (a bez mzdy) k tomuto sdružení, jako jsou např.
členové různých sportovních jednot, neziskových organi-
zací, sdružení rodičů apod.

V případě uvedených individuálních smluv může být sice
sjednáno poskytnutí náhrad cestovních výdajů souvisejí-
cích s provedením příslušné činnosti, avšak při vyplacení
takovýchto částek nejde z účetního ani daňového hlediska
o úhradu náhrad cestovních výdajů, o kterých by mohlo
být účtováno na účtu 512-Cestovné. Jde o součást úhrady
za sjednané služby.

Také v případě fyzické osoby-podnikatele (OSVČ) platí, že
mu cestovní náhrady nepřísluší. Podnikatel si je pouze
může (nemusí) uplatnit při zjišťování svého základu daně
z příjmů fyzických osob jako daňově uznatelný výdaj
(náklad), a to podle pravidel uvedených v § 24 odst. 2
písm. k) ZDP.

Kdy zaměstnanci cestovní náhrady přísluší

Podle ustanovení § 152 zákoníku práce poskytuje zaměst-
navatel zaměstnanci cestovní náhrady, tj. náhrady výdajů,
které mu vznikly při:
a) pracovní cestě (§ 42 zákoníku práce),
b) cestě mimo místo pravidelného pracoviště,
c) cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce

mimo rozvrh směn (§ 78 až § 87, § 93, § 95 zákoníku
práce),

d) přeložení (§ 43, § 165, § 177 a § 178 zákoníku práce),
e) přijetí do zaměstnání (§ 177, § 178 a § 165 zákoníku

práce),
f) výkonu práce v zahraničí (§ 172 a § 181 zákoníku

práce).

Kromě toho se zaměstnanci poskytuje náhrada jízdních
výdajů při cestě k návštěvě rodiny (§ 161 a § 167 zákoní-
ku práce) a stravné v případě, kdy je zaměstnanec vyslán
na pracovní cestu do svého bydliště (§ 163 odst. 6, příp.
§ 170 odst. 7 zákoníku práce).

V souladu s ustanovením § 156 odst. 2 zákoníku práce
jsou pro účely cestovních náhrad za pracovní cesty pova-
žovány nejen cesty uvedené v § 42 zákoníku práce, ale
také cesty uvedené v § 152 písm. b) a c) zákoníku práce.
To tedy znamená, že i v případě cesty mimo pravidelné
pracoviště a cesty na pravidelné pracoviště mimo rozvrh
směn, přísluší zaměstnanci nejen náhrada jízdních výdajů,
ale také stravné za celou dobu trvání této cesty včetně
výkonu práce, čekání apod., jako při pracovní cestě defi-
nované v § 42 zákoníku práce.

Cestovní náhrady v roce 2010
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Nemusím zdůrazňovat, že daň z přidané hodnoty je jedna
z nejdůležitějších daní z portfolia české daňové soustavy.
Ne nadarmo také často mění svou podobu pomocí novel,
které ztrpčují život nejen ekonomům, ale i podnikatelům.
Na první pohled zcela jednoduchá konstrukce DPH, dvě
výše sazby a několik druhů osvobozených služeb, ale opak
je pravdou. Svou konstrukcí se řadí mezi nejsložitější
daně. Ministerstvo financí, potažmo vláda, od zavedení
této daně v roce 1993 klade na tuto daň nemalý důraz
a rozhodně nemůžeme počítat s tím, že bude někdy
v budoucnu vypuštěna z daňové soustavy.

Inkaso daně z přidané hodnoty

Jelikož DPH tvoří téměř čtvrtinu celkových příjmů do státní-
ho rozpočtu, můžeme konstatovat, že správci daně budou
zpřísňovat požadavky na výběr této daně, budou dbát na
větší prokazatelnost evidence, na technologické vybavení

plátců účetními a daňovými softwary. Vlády všech zemí
Evropské unie včetně České republiky mají v rukou
nástroj, který se stal velmi spolehlivým při sestavování
státního rozpočtu. Konečný realizovaný výběr se téměř
shoduje s plánovaným (abstrahuji se od nečekaných rece-
sí a jiných nepředvídatelných změn). Také s výběrem DPH
od plátců nemívají finanční úřady obtíže oproti výběru
daní z příjmů, kde kontroly mohou trvat až několik let,
zatímco u DPH trvají i pouze několik hodin.

Níže je uvedeno celostátní inkaso (státní rozpočet, kraje
i obce) DPH a spotřební daně v České republice za
posledních 6 let. Za lomítkem je uvedeno inkaso pouze do
státního rozpočtu bez krajů a obcí. Celkové příjmy jsou
příjmy do státního rozpočtu. Z hodnot je patrné, že inka-
so těchto daní neustále roste, přičemž podobný vývoj
spatřujeme ve většině států EU.

D
A

≈
 Z

 P
¤

ID
A

N
É

 H
O

D
N

O
T

Y

�

Predikce dÛsledkÛ jednotné
danû z pfiidané hodnoty

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

Téma jednotné danû z pfiidané hodnoty bylo v nedávné minulosti aktuál-

ním tématem pro politiky a odborníky, tato pfiípadná zmûna by ale postihla

i kaÏdého obãana. V tomto pfiíspûvku se budu snaÏit shrnout podstatné

zmûny pro, ãi proti zavedení jedné sazby.

Vývoj inkasa DPH a spotřební daně za rok 2003–2008 do státního rozpočtu (bez krajů a obcí) v mld. Kč

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Celkové příjmy (státní rozpočet) 700,0 769,2 866,5 923,1 1025,9 1064,6

DPH 164,9 / 125,55 184,3 / 125,7 208,4 / 146,8 217,8 / 153,7 236,4 / 166,6 255,2 / 178

Spotřební daň 84,2 / 72,89 95,8 / 89,9 110,5 / 103,7 119,6 / 112,6 139,0 / 131,6 133,0 / 125,6

Zdroj: www.mfcr.cz

Vývoj sazeb DPH v České republice

Vláda si je vědoma, že jakákoliv změna sazby DPH směrem
dolů, případně nahoru, má výrazný vliv na naplnění rozpo-
čtu, a otázka stabilizace rozpočtu je tudíž velmi citlivá.

Vznikem nové daňové soustavy v roce 1993 odstartovala
DPH se dvěma sazbami, a to 23 % a 5 % a nahrazovala
daň z obratu. Od tohoto roku dochází k vytrvalému pře-
misťování zboží a služeb ze snížené sazby do základní,
např. telekomunikační služby, zemní plyn, elektřina
a téměř všechny služby, leasingy (provize) aj. Do

1. 5. 2004 se vybrané položky přemisťovaly do přílohy
č. 2, kde byly uvedeny služby se základní sazbou. Od
1. 4. 2005 byly zavedeny přílohy č. 1 a 2 se seznamy slu-
žeb a zboží se sníženou sazbou a dochází k opačnému
pohybu vybraných položek – ze seznamu mizí.

Do roku 2007 můžeme konstatovat, že změny sazeb měly
klesající tendenci, z 23 % se k 1. 1. 1995 změnila sazba na
22 % a od 1. 5. 2004 na 19 %. Snížená sazba se do roku
2007 neměnila a zůstala po celou dobu na úrovni 5 %.
Schválením zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřej-
ných rozpočtů, se snížená sazba s účinností od 1. 1. 2008
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zvýšila z 5 % na 9 %. Z důvodu úsporných opatření a sni-
žování enormního nárůstu deficitu státního rozpočtu se
od roku 2010 sazba DPH zvýší z 9 % na 10 % a z 19 % na
20 %.

Jelikož téměř všechny služby a zboží jsou dnes zařazeny
do základní sazby, bylo by zajímavé rozhodnout, na jaké
úrovni by měla být stanovena případná jednotná sazba
daně. Před ekonomickou recesí v ČR v návaznosti na poli-
tickou situaci bych tipoval jednotnou sazbu v rozmezí
15 % – 17 %, ale vzhledem diskusi o nutnosti snižovat
státní deficit a hledat nové potenciální rezervy výběru daní
bych nyní svůj odhad zvýšil o tři procentní body, tj. na 
18 % – 20 %.

Jak jsem již uvedl, jakékoliv zvýšení daně se projeví také ve
zvýšení výbrané částky daní, a tím také ve zlepšení státní-
ho rozpočtu. Podle studie Patria Finance vedlo zvýšení
DPH z 5 % na 9 % ke zvýšení příjmů v rozpočtu o ca
25 miliard korun. Když se nebudu zabývat tím, že s vyšší
cenou dojde k poklesu poptávky po zboží, ani dalšími veli-
činami, které ovlivní výběr daně, prostým aritmetickým
výpočtem zjistím, že např. při zvýšení sazby DPH z 9 % na
19 % by stát vybral téměř 63 miliard korun navíc.

Sazby DPH v Evropské unii

Ve většině členských zemí EU je DPH rozdělena na sníže-
nou a základní sazbu, pouze Dánsko má jako jediný stát
EU jednotnou sazbu, a to 25 %. Státy se dvěma i více saz-
bami mají složitější systém, a to platí nejen pro podniky,

které se někdy musí složitě rozhodovat, jak správně zatří-
dit zboží a služby dle platných sazeb, ale na druhé straně
i pro finanční úřady, které musí důsledněji kontrolovat
tyto firmy, zda-li nedochází k daňovým únikům, a tím i krá-
cení odvodů na DPH. Ale pro zavedení těchto systémů
existují politicko-hospodářské důvody. Z důvodu nadměr-
né příjmové zátěže nízkopříjmových rodin se na různé
základní služby či zboží, potraviny, léky, pitnou vodu,
knihy a dále na různé kompenzační pomůcky pro zdra-
votně handicapované občany uvaluje snížená sazba.
Evropská unie se snaží tyto sazby postupně přibližovat
a navíc je harmonizovat v rámci Unie, aby nedocházelo
k rozdílům mezi členskými státy, a tím k případné konku-
renci. Pro přibližování a harmonizaci DPH byla 19. 10. 1992
vydána směrnice Rady ministrů 92/77/EEC.

V této směrnici je s účinností od 1. 1. 1993 stanoveno, že
země EU si musí stanovit jednu základní sazbu, která
nesmí být nižší než 15 %, přičemž horní hranice není urče-
na; doporučeno je pouze nepřekračovat hranici DPH
25 %. Dále si členské země musí stanovit jednu nebo dvě
snížené sazby, u nichž je minimální hranice stanovena na
5 %. Evropská komise vydala přílohu „H“ Šesté směrnice
Rady 77/388/EHS (v současné době přílohu III směrnice
Rady 206/112/ES), kde jsou uvedeny produkty či služby,
které mohou být zdaněny sníženou sazbou, např. potravi-
ny, farmaceutické zboží, lékařské vybavení, přeprava ces-
tujících, voda, dodání knih, vstupné do divadel, cirkusů,
veletrhů, kin, pohřební služby, výstavba bytů v rámci so-
ciální politiky atd.

�

Predikce důsledků jednotné daně z přidané hodnoty

Sazby DPH v členských státech Evropské unie platné pro rok 2009 (v %)

Členské státy EU Super redukovaná sazba Snížená sazba Základní sazba

Belgie - 6 / 12 21

Bulharsko - 7 20

Česká republika - 9 19

Dánsko - - 25

Estonsko - 5 18

Finsko - 8 / 17 22

Francie 2,1 5,5 19,6

Holandsko - 6 19

Irsko 4,8 13,5 21,5

Itálie 4 10 20

Kypr - 5 / 8 15

Litva - 5 18

Lotyšsko - 10 21

Lucembursko 3 6 / 12 15

Maďarsko - 5 20

Malta - 5 18

Německo - 7 19

Polsko 3 7 22

Portugalsko - 5 / 12 20

Rakousko - 10 20

D
A

≈
 Z

 P
¤

ID
A

N
É

 H
O

D
N

O
T

Y



1111e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 2/2010

Z tabulky je patrné, že nejobvyklejší počet sazeb je mezi
dvěma až třemi, včetně nulové, která není v tabulce uve-
dena. Na opačné straně je Dánsko jako stát s jednotnou
daní, a má s tím značné problémy, jelikož je všude obklo-
peno státy s nižšími sazbami. Nejbližší soused Dánska
Německo má u některých vybraných produktů a služeb ve
snížené sazbě rozdíl celých 18 p. b., což není zanedbatel-
né číslo a v příhraničních městech dochází k využití této
výhody v neprospěch dánské ekonomiky.

Proklamovaný záměr přibližování obou sazeb a možnost
sjednocení sazeb DPH pravděpodobně nebude realizo-
ván a žádné nové podněty nejsou známy. Na druhé stra-
ně, co by to znamenalo?

Jednotná sazba DPH jako možná 
alternativa

Větší počet sazeb znamená složitější správu daní – čím
více sazeb, tím složitější organizace výběru daně a také
možnost daňových úniků. Na druhou stranu, některé eko-
nomiky, jako např. Irsko, mění sazby téměř každý rok
a myslím si, že časté změny nemají žádné vedlejší efekty.

Je velmi pravděpodobné, že s jednotnou sazbou by také
docházelo k vymizení lobbingu zájmových skupin, které se
snaží přemisťovat některé služby či zboží do nižších kate-
gorií sazeb. Nižší DPH se promítne i do ceny výrobků
a služeb, které mohou zlevnit a jejich spotřeba vzroste.

Zvýšení snížené sazby či její zrušení by v ČR vedlo k nárů-
stu cen položek uvedených v příloze č. 1 a 2 zákona
o DPH, tj. u potravin, tepla, výstavby nových bytů (platí
zde ještě výjimka, která pozbývá platnosti 1. 1. 2011),
ubytovacích služeb, topiva (např. dřevo) atd. Zvýšení sní-
žené sazby se bude dotýkat téměř třetiny položek ze spo-
třebitelského koše. Je sice možné, že některé podnikatel-
ské subjekty na zvýšení DPH zareagují stagnací prodejní
ceny a budou ji dotovat ze své obchodní marže, tomu ale
moc nevěřím. V oblasti obchodu záleží na typu zboží nebo
službě, zda-li je cenově elastická, neelastická či neutrální
a také na výsledku pohybu cen u konkurence.

U potravin můžeme spatřovat velkou konkurenci v rámci
obchodních řetězců, které nutí své dodavatele a prvový-
robce k dodávkám za nízké ceny. Lze si proto dovodit, že
zvýšení cen potravin nebude tak markantní jako například

u tepla nebo vody, kde na trhu přetrvává téměř monopol-
ní situace. Jiná situace by žřejmě nastala například u knih
a vstupného na kulturní pořady (divadla, kina). Zvýšením
ceny by došlo k poklesu poptávky, a tím k následnému 
snížení ceny.

Stavebnictví by bylo zřejmě dramaticky postiženo, jelikož
zde se nejedná o desetikoruny, ale o statisíce. Při zvýšení
DPH z 9 % na 19 %, tj. o 10 procentních bodů, by např.
u bytu či rodinného domu v ceně 4.000.000 Kč došlo ke
zvýšení ceny o 400.000 Kč. Tím by celé stavební odvětví
zasáhl pokles poptávky po nové výstavbě.

Dalším odvětvím citlivým na pohyb DPH je cestovní ruch.
V této oblasti se jako jedna z posledních pro podnikatele
a obyvatelstvo zajímavých položek ve snížené sazbě
v kategorii služeb jeví ubytovací služby. Poměr ceny 
a kvality poskytovaných služeb v současnosti hovoří spíše
v neprospěch českých podnikatelů. Navíc zvýšení sazby
by vedlo ke zdražení těchto služeb, v důsledku čehož by
zahraniční i tuzemští klienti preferovali jiné destinace než
české. Již dnes se například na hory jezdí častěji do Alp než
do Krkonoš nebo Krušných hor. I přes snižování cen,
různé dárkové poukazy a slevy pro skupiny je renomé
našich hor poskvrněno a pro hoteliéry bude těžké přilákat
turisty zpět do našich hor. 

Zvýšení daní se projeví také u sociálně slabších vrstev. Vět-
šina služeb a zboží ve snížené sazbě spadá do oblasti soci-
ální politiky, např. péče o děti, nemocné a staré, sociální
a zdravotní péče a dále výrobky např. pro slepce, neslyší-
cí aj. Myslím si, že vláda by musela kompenzovat tento
cenový nárůst valorizací důchodů, sociálních dávek nebo
jinými sociálními programy.

DPH a její náklady

S růstem sazby DPH i spotřebních daní, a na druhé straně
snižováním sazby přímých daní se mění struktura daní
a jejich výběru. V případě jednotné sazby by to bylo ještě
více patrné. Dle makroekonoma Ing. Martina Fassmanna
není dobré nahrazovat přímé daně nepřímými; zdůvod-
ňuje to třemi negativními efekty:
a) sociální – 2,5x více je jimi zatížena nízkopříjmová skupina,
b) organizačně-daňový efekt – stát rezignuje na výběr 

přímých daní,
c) ekonomický – nepřímé daně nereagují na růst HDP.

�

Predikce důsledků jednotné daně z přidané hodnoty

Členské státy EU Super redukovaná sazba Snížená sazba Základní sazba

Rumunsko - 9 19

Řecko 4,5 9 19

Slovensko - 10 19

Slovinsko - 8,5 20

Španělsko 4 7 16

Švédsko - 6 / 12 25

Velká Británie - 5 15

Zdroj: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
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Dle mého názoru existuje mnoho důvodů, proč se členské
státy rozhodly pro dvě či více různých sazeb. Jednotlivá
ministerstva financí EU sice analyticky srovnávala ekono-
mickou výhodnost jedné sazby nebo několika různých
sazeb, ale určitě se tu také projevuje politický vliv. Evrop-
ská komise by měla zabránit velkým odchylkám v sazbách
DPH, a to například vzhledem k příhraničnímu obchodu.
U těch členských států, které by měly vyšší sazbu, by v pří-
hraničních oblastech docházelo k únikům obchodů a oby-
vatelé i firmy by nakupovaly zboží ve druhém státě s nižší
sazbou.

Je průkazné, že preferují-li členské státy dvě a více sazeb,
vede to k vyšším nákladům jak u podniků, tak na správu
daní. Například ve Švédsku provedla daňová správa prů-
zkum nákladů na dodržování předpisů v oblasti DPH a zji-
stila, že mezi náklady na správu DPH v podnicích
a počtem sazeb DPH je vzájemný vztah. Náklady podniků
se zvyšují s každou další zavedenou sazbou DPH.

Jestliže budou sazby DPH v různých členských státech
odlišné, kvůli vnitřnímu trhu vzniknou další náklady. Čím
více bude výjimek, tím větší zátěž to bude znamenat pro
podniky. Nedivil bych se, kdyby některé firmy opouštěly
trh kvůli postihům za nesprávné zatřídění zboží čí služby
(např. penále).

Evropská komise je sice přesvědčena o tom, že uplatňová-
ní jednotné sazby DPH na veškeré zboží a služby by bylo
z hospodářského hlediska ideálním řešením, ale uznává,
že takovéto jednoduché řešení nebude z politických důvo-
dů možné. Dokonce i Dánsko, které se pro jednotnou
sazbu rozhodlo, z ní povoluje výjimky.

Vize v rámci Evropské unie

Je zřetelné, že celá problematika je velmi složitá a vždy bu-
de nutno hledat rovnováhu mezi politikou a hospodářstvím.
Nelze objektivně říci, zda-li má struktura DPH zcela jed-
noznačnou logiku, ale dá se říci, že z hlediska vnitřního
trhu a trhu evropské konkurenceschopnosti podniků je

neefektivní. Zdá se, že je pouze výsledkem politických jed-
nání. Evropská komise by na základě odborných studií
a rozborů měla stanovit pro všechny členy závazné sazby
(sazbu) v rámci celé Evropské unie, což by mohlo vést
k následujícím důsledkům:

� důsledná rovnoprávnost všech členských států; jestliže
chceme harmonizovat daňový systém, měli bychom
zrušit jakékoliv výjimky. Tím by se zrušily silné politic-
ké lobbingy v uplatňování snížených či nulových sazeb
pro vymezené produkty ze stran národních zájmů;

� vymezení pravidel a zákonů pro využívání snížených
sazeb a za jakým účelem;

� postupné snižování nákladů na dodržování právních
předpisů;

� zachování (případně doplnění) některých položek ve
snížené sazby např. potraviny, léky, sociální, ekologic-
ké a humanitární služby, sociální bytová výstavba, služ-
by, které se váží ke kultuře (i knihy), vzdělávání, spor-
tu, tj. volnému času;

� aplikování snížení sazby na energeticky účinné pro-
dukty a úsporné materiály, produkty šetrné k životní-
mu prostředí s jasnými pravidly, aby opět nedocháze-
lo výjimkám;

� zachování snížené sazby u energetických zdrojů, 
tj. voda, elektřina, plyn a teplo a podpora ekologické
výroby těchto zdrojů. Jsou to zdroje nezbytné pro
zachování života, navíc domácnosti nejsou schopny tyto
dodávky výrazně omezit nebo vyloučit ze své spotřeby.

Téma je natolik obšírné, že na několika stránkách nelze
vyčerpat všechny okruhy a oblasti, a tak jsem zde uvedl
jen ty nejpodstatnější. Je ale možné, že za se za nějakou
dobu k jednotné sazbě daně opět vrátíme a budeme zkou-
mat její pozitivní a negativní stránky při případném zavá-
dění do praxe.

Predikce důsledků jednotné daně z přidané hodnoty
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Znalost SZDZ, porozumění jejich interpretaci jako celku,
jejich vztahu k domácímu daňovému právu a správná apli-
kace jednotlivých článků jsou nezbytným předpokladem
k tomu, aby se daňový poplatník nedostal do problémů
s daňovou správou jednoho či druhého smluvního státu.
Ačkoliv se totiž četba smluv o zamezení dvojího zdanění
zdá na první pohled jednoduchá (zdálo by se, že si pouze
přečteme příslušný článek SZDZ a podíváme se, jestli
může smluvní stát daný příjem zdanit), situace je značně
složitější, protože bez znalosti základních principů fungo-
vání SZDZ může snadno dojít k závažným chybám
a nesprávnému zdanění konkrétního příjmu. Cílem tohoto
článku je proto rozebrat některé základní principy použí-
vání SZDZ, bez nichž se žádný poplatník či daňový porad-
ce, pokud je mezinárodní transakce uzavírána se zákazní-
kem nebo dodavatelem ze smluvního státu, neobejde.

Základní role smluv o zamezení dvojího
zdanění

Začněme připomenutím základní role smluv o zamezení
dvojího zdanění. Je to:

1. Zabránit dvojímu zdanění mezi dvěma státy, které jsou
tradičně rozdělovány na stát zdroje2 a stát rezidence3.
Toto rozlišení je zcela zásadní, protože nárok na zda-
nění určitého příjmu se dělí s ohledem na tato dvě kri-
téria. Při uzavírání smluv státy jednají o tom, zda bude
daný příjem zdaněn ve státě zdroje či ve státě rezidence.

Každá smlouva předpokládá jednu či více z metod
zamezení dvojího zdanění, díky nimž, pokud je příjem
zdaněn ve státě zdroje, druhý smluvní stát (stát 
rezidence) je smluvně zavázán příjemci příjmu po-
volit tuto metodu využít tak, aby nebyl z tohoto titulu
penalizován.

2. Chránit daňové poplatníky a dávat jim právní jistotu
při realizaci mezinárodních transakcí, jejichž řešení je
popsáno v příslušném článku smlouvy. Daňový poplat-
ník tak zná předem režim zdanění dané transakce.

3. Přispět k boji proti daňovým únikům a podvodům na
mezinárodním daňovém poli. Z tohoto důvodu smlou-
vy o zamezení dvojího zdanění umožňují spolupráci
smluvních států a výměnu informací, často i vzájem-
nou pomoc při vymáhání daní, jakož i při interpretaci
a řešení sporných případů.

Ačkoliv role jsou u všech SZDZ stejné, je nutné si připo-
menout, že každá SZDZ je jiná. Při sjednávání SZDZ sice
používají smluvní státy modelové smlouvy OECD a OSN
jako vzoru, nicméně při jednáních přicházejí smluvní stra-
ny s různými požadavky, které jsou pak navzájem upravo-
vány a kompenzovány. Výsledkem je pak smlouva o zame-
zení dvojího zdanění, která má sice stejnou strukturu jako
jiné SZDZ, avšak obsahuje některé významné odlišnosti,
např. v délce lhůty pro vznik tzv. službové stálé provozov-
ny či stálé provozovny vzniklé z titulu staveniště, zdanění
licenčních poplatků, příjmů ze zcizení majetku atd. Navíc
smluvní státy často sjednávají k SZDZ i protokol, který
tvoří její nedílnou součást, a má tedy stejnou právní sílu.

�

Umíme pouÏívat smlouvy
o zamezení dvojího zdanûní?

Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňová poradkyně č. 2371, Peterka & Partners, v.o.s.,
advokátní kancelář

S rozvojem mezinárodního obchodu v posledních 20 letech v˘znamnû vzrostl

v˘znam smluv o zamezení dvojího zdanûní (dále jen „SZDZ“). Zatímco 

v sedmdesát˘ch letech, kdy âSSR smlouvy uzavírala1 spí‰e nárazovû,

v devadesát˘ch letech nastal pfii jejich sjednávání boom. V souãasnosti jich

má âeská republika uzavfieno necel˘ch 80. Tyto smlouvy fie‰í pfiedev‰ím

pfiímé danû, tj. danû z pfiíjmÛ, danû z majetku, v nûkter˘ch pfiípadech i darovací

a dûdické danû. Nezab˘vají se danûmi nepfiím˘mi, jejichÏ prostorová

pÛsobnost je omezena na teritorium urãitého státu.

1 Jednou z prvních smluv byla Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, 
publikovaná jako vyhláška č. 73/1975 Sb., která se aplikovala až do konce roku 2005, kdy byla zrušena renegociovanou smlouvou publikovanou pod 
č. 79/2005 Sb. m. s.

2 Státem zdroje je stát, z něhož pochází daný příjem, tedy často stát, kde byla činnost vykonávána či výrobek vyroben, či kde je umístěn majetek, který pří-
jem přináší, případně stát dlužníkovy rezidence.

3 Státem rezidence je stát, v němž má vlastník příjmu daňovou rezidenci, případně, kde se nachází skutečné sídlo právnické osoby.
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Protokol obsahuje často upřesnění či změnu definic
obsažených ve smlouvě nebo změnu sazby daně, pokud
dojde v budoucnu k sjednání SZDZ se třetím státem, který
bude obsahovat sazbu nižší, než je dohodnutá v SZDZ
mezi smluvními státy. Jako příklad SZDZ, která obsahuje
protokol, si můžeme uvést smlouvu o zamezení dvojího
zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Belgií (pub-
likovanou pod č. 95/2000 Sb. m. s.), smlouvu o zamezení
dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou
a Francií (publikovanou pod č. 79/2005 Sb. m. s.) a smlou-
vu o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou
a Rakouskem (publikovanou pod č. 31/2007 Sb. m. s.).

Platnost a provádění konkrétní smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění

Každá SZDZ obsahuje článek „Vstup v platnost“. Nenalez-
neme zde však konkrétní datum, kdy vstoupí smlouva
v platnost, ale postup při jeho určení. Po sjednání smlou-
vy a jejím podpisu si smluvní státy vzájemně nótou ozná-
mí, že byly splněny všechny legislativní procesy platné
v daném státě. SZDZ pak vstoupí v platnost první den
druhého měsíce, který následuje po přijetí pozdější z nót
(např. u SZDZ mezi ČR a Francií). Datum platnosti smlou-
vy však není stejné s datem, kdy se jednotlivá ustanovení
smlouvy začnou provádět (tzn. kdy nabudou účinnosti).
Je nutné rozlišovat datum vstupu v platnost a datum, od
něhož se ustanovení smlouvy začnou provádět. 

Podle článku „Vstup v platnost“ se ustanovení nově sjed-
nané SZDZ začnou provádět obvykle u příjmů podléhají-
cích srážce u zdroje až ve vztahu k částkám zdanitelným
po roce, kdy SZDZ vstoupila v platnost. U příjmů podlé-
hajících dani z příjmů, z nichž není daň srážena u zdroje,
se bude nová SZDZ provádět až na příjmy, které se váží ke
kalendářnímu roku nebo účetnímu období začínajícímu
po roce, kdy smlouva vstoupila v platnost. U ostatních
daní se bude smlouva aplikovat až na případy, které se
vyskytnou po kalendářním roce, kdy smlouva vstoupila
v platnost. Je tedy důležité si uvědomit, že prakticky se
nová SZDZ použije až od prvního dne roku následujícího,
kdy vstoupila v platnost (v případě hospodářského roku
tomu může být i později).

Důležitost tohoto článku zaznamenáme zejména u rene-
gociovaných smluv. Příkladem z posledních let může být
SZDZ se Slovenskem, Francií či Rakouskem, u nichž je
důležité si uvědomit, že v roce vstupu v platnost sice pla-
tily dvě smlouvy o zamezení dvojího zdanění (tedy smlou-

va původní i smlouva, která ji nahrazovala), používali jsme
ale ještě smlouvu starou. Novou smlouvu jsme mohli apli-
kovat až od roku následujícího po vstupu v platnost. Až
dnem, kdy se začala provádět smlouva nová, přestala se
provádět smlouva původní a přestala být účinná. Na tento
přechod je potřeba si dát velký pozor, protože např.
u smlouvy s Rakouskem některé informační systémy uvá-
děly v roce 2007, tj. v roce kdy vstoupila v platnost nová
smlouva s Rakouskem, pouze tuto novou smlouvu, ačkoliv
její ustanovení nemohla být v souladu s výše uvedeným
principem ještě prováděna.

Vztah smluv o zamezení dvojího zdanění
a zákona o daních z příjmů

Zcela zásadní pro pochopení vztahu SZDZ a zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále
jen „ZDP“) je ustanovení článku 10 Ústavy4. Podle tohoto
článku vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána,
jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní
smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní
smlouva.

Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou
tedy nadřazeny zákonu o daních z příjmů, nikoliv však
Ústavě, která je předpisem vyšší právní síly.

Nutno poznamenat, že rovněž podle samotného zákona
o daních z příjmů, konkrétně § 37, se ustanovení ZDP
použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak5. Uvedené ustanovení
zákona, které je jeho součástí již od jeho účinnosti 
v r. 1993, tak již před novelizací Ústavy fixovalo nadřaze-
nost smluv o zamezení dvojího zdanění zákonu o daních
z příjmů. Judikatura Nejvyššího správního soudu ČR (dále
jen „NSS“) tento stav jen potvrdila6.

Z uvedených pravidel vyplývá, že vždy nejprve použijeme
smlouvu o zamezení dvojího zdanění a teprve potom,
když SZDZ danou situaci konkrétně neřeší a odkazuje
(přímo, nebo nepřímo) na vnitřní daňový zákon, použije-
me subsidiárně ZDP. Tento princip je vždy potřeba si
opakovat, zejména ve složitějších případech, jako je určo-
vání daňové rezidence, vznik stálé provozovny či např.
definice určitého příjmu. V jednodušších případech pak
ZDP použijeme ke způsobu vybrání daně, výše sazby
(pokud ji SZDZ neomezuje) atd.

�

Umíme používat smlouvy o zamezení dvojího zdanění?

4 Novela Ústavy z roku 2001 (ústavní zákon č. 395/2001 Sb.)
5 K tomu rovněž MS v Praze čj. 10 Ca 39/2004-97 (2005) : „Nehledě na ustanovení čl. 10 Ústavy České republiky ve znění ústavního zákona č. 395/2001 Sb.,

který s účinností od 1. 6. 2005 zcela jednoznačně dává přednost aplikaci každé vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament České
republiky souhlas a kterou je Česká republika vázána, před jinak znějícím zákonem České republiky, § 37 zákona o daních z příjmů jednoznačně stano-
ví (a stanovil tak i před zmíněnou tzv. euronovelou Ústavy České republiky), že ustanovení zákona o daních z příjmů se použije, jen pokud mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Tento příkaz zákonodárce byl tedy účinný již po celou rozhodnou posuzovanou dobu. Upra-
vuje-li proto mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění právní institut ..... odlišně od zákona České republiky, je nezbytné v prvé řadě aplikovat
příslušnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění a teprve poté zákon České republiky.“ SOJKA, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění a zákon o daních z příjmů, 2. vydání. Praha : ASPI, 2008, s. 84

6 „Podle § 37 daňového zákona se ustanovení tohoto zákona použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Těmito smlouvami jsou v daném případě Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku uzavřené
mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými dne 16. 9. 1993 a Českou republikou (resp. ČSSR) a Nizozemským královstvím dne 4. 3. 1974 viz
rozsudek NSS ze dne 10. 2. 2005, čj.2 Afs 108/2004-106, www.nssoud.cz
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Interpretace výrazů používaných ve
smlouvách o zamezení dvojího zdanění

Nadřazenost smluv o zamezení dvojího zdanění k právu
vnitrostátnímu (v našem případě k ZDP) a tedy subsidiarita
ZDP ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění se projevu-
je i v interpretaci výrazů používaných v těchto smlouvách.
Samotné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zda-
nění obsahují svoje vlastní definice, často odlišné od defi-
nic používaných v právu vnitrostátním.

Velmi důležitým v každé SZDZ je článek 3 „Všeobecné
definice“. Tento článek např. v případě Smlouvy mezi vlá-
dou České republiky a vládou Francouzské republiky
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen „SZDZ ČR – FR“)
obsahuje v odstavci 1 pro účely dané smlouvy všeobecné
definice. Uveďme si jako příklad následující výrazy:
� „Česká republika“ – označuje území České republiky,

na kterém jsou, podle českých právních předpisů
a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svr-
chovaná práva České republiky;

� „Francie“ – označuje evropské a zámořské depart-
menty Francouzské republiky včetně výsostných vod,
a jakoukoliv oblast mimo výsostných vod, kde má
Francouzská republika, v souladu s mezinárodním
právem, svrchovaná práva pro účely výzkumu a těžby
přírodních zdrojů mořského dna a jeho podloží, a vod,
které leží nad ním;

� „osoba“ – označuje fyzickou osobu, společnost
a všechna jiná sdružení osob;

� „společnost“ – označuje právnickou osobu nebo jaké-
hokoliv nositele práv považovaného pro účely zdanění
za právnickou osobu;

� „státní příslušník “ – označuje (i) každou fyzickou
osobu, která je státním občanem některého smluvního
státu, (ii) každou právnickou osobu, osobní společ-
nost nebo sdružení zřízené podle právních předpisů
platných v některém smluvním státě;

� „mezinárodní doprava“ – označuje jakoukoliv dopra-
vu lodí, člunem nebo letadlem provozovanou podni-
kem, který má místo svého hlavního vedení v jednom
smluvním státě, vyjma případů, kdy je loď, člun nebo
letadlo provozováno pouze mezi místy v druhém
smluvním státě.

Vlastní definice obsahují rovněž konkrétní články týkající
se jednotlivých druhů příjmů jako je např. článek 6 odst. 2
SZDZ ČR – FR „Příjmy z nemovitého majetku“, kdy se za
nemovitý majetek pro účely smlouvy berou v úvahu nejen
nemovitosti ve smyslu významu vnitřních právních před-
pisů státu, kde je nemovitost umístěna, ale také živý
a mrtvý inventář užívaný v zemědělství a lesnictví, práva,

pro která platí ustanovení občanského práva vztahující se
na pozemky, právo požívání nemovitého majetku a práva
na proměnlivé nebo pevné platby za těžení nebo za přivo-
lení k těžení nerostných ložisek, pramenů a jiných přírod-
ních zdrojů a rovněž opce, obchodní závazky a podobná
práva v souvislosti s nemovitým majetkem. Definice nemo-
vitého majetku je tedy značně širší, než bychom očekávali.

Dalším příkladem může být článek 10 odst. 4 SZDZ ČR – FR
„Dividendy“, podle něhož výraz „dividendy“ označuje pří-
jmy z akcií nebo jiných práv, s výjimkou pohledávek,
s podílem na zisku, jakož i příjmy, se kterými se zachází
jako s dividendami podle daňových zákonů státu, jehož je
společnost, která rozdílí zisk, rezidentem. Za dividendy
nelze považovat tantiémy. Daný princip potvrdil NSS v již
citovaném rozsudku ze dne 10. 2. 2005, čj. 2 Afs
108/2004-106, kdy se vyjadřoval ke kolizi definice podílů
na zisku (dividend) a úroků v ZDP a v SZDZ mezi Českou
republikou a Holandskem a Českou republikou a USA7.

Jako další příklad můžeme připomenout definici stálé pro-
vozovny v článku 5 odst. 2–4 SZDZ ČR – FR, úroků obsa-
ženou v článku 11 odst. 2 SZDZ ČR – FR, definici licenč-
ních poplatků v článku 12 odst. 3 SZDZ ČR – FR, definici
svobodného povolání v článku 14 odst. 2 Nezávislá povo-
lání SZDZ ČR – FR.

Podstatné také je, že pokud příslušná smlouva o zameze-
ní dvojího zdanění definici určitého termínu neobsahuje,
podle posledního odstavce článku 3 (konkrétně např.
u SZDZ ČR – FR článek 3 odst. 2) se použije definice
z vnitřního daňového zákona smluvního státu, který
smlouvu aplikuje. Pokud je definice obsažena v daňovém
zákoně, použije se podle tohoto článku přednostně tato
definice před definicí z obecného práva8.

V této souvislosti je vhodné uvést rozsudek Městského
soudu v Praze čj. 28 Ca 355/98-25 vydaný dne 12. 3. 1999,
v němž dle mého názoru došlo k opomenutí principu sub-
sidiarity ZDP k SZDZ. K problému určení daňové rezi-
dence soud uvedl: „Ustanovení mezinárodní smlouvy
upravují otázku daňového rezidentství odlišně od
z. č. 586/1992 Sb. a podle ust. § 37 z. č. 586/1992 Sb.,
mají přednost před tímto zákonem. V uvedené meziná-
rodní smlouvě pak jsou upravena konkrétní hlediska
určující postavení daňového rezidenta vymezující osobu,
která takovým daňovým rezidentem není. Žádným z nich
však není hledisko pobytu či zdržování se na území jed-
noho ze smluvních států po dobu více než 183 dnů
v kalendářním roce.9“

Jak uvedeno výše, podle článku 3 odst. 2 SZDZ se v pří-
padě, že příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění

�

Umíme používat smlouvy o zamezení dvojího zdanění?

7 „Obě smlouvy shodně v čl. 3 definují některé všeobecné pojmy, přičemž v odst. 2 obdobně stanoví, že výraz, který není ve smlouvě definován, bude mít
pro její aplikaci smluvním státem význam, jenž mu náleží podle předpisů státu upravujícího daně, pokud souvislost nevyžaduje výklad odlišný. V obou
smlouvách; jsou ovšem konkrétní definice dividend (čl. 10) i úroků (čl. 11) proto aplikace čl. 3 odst. 2 smluv nepřichází v úvahu.

8 „Pokud jde o provádění Smlouvy v jakémkoliv čase některým ze smluvních států, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud souvislost nevy-
žaduje odlišný výklad, takový význam, jenž mu náleží v tomto čase podle právních předpisů tohoto státu pro účely daní, na které se Smlouva vztahuje,
přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových zákonů státu bude převažovat nad významem daným výrazu podle jiných právních předpisů
tohoto státu“.

9 Rozsudek Městského soudu čj. 28 Ca 355/98-25 vydaný dne 12. 3. 1999, ASPI, ev. č. 13082 (LIT).
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neobsahuje definici, použije definice ze zákona o daních
z příjmů státu, který smlouvu aplikuje. Jestliže tedy v kon-
krétním případě výše uvedeného rozsudku Smlouva sjed-
naná mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o zamezení dvojího zdanění publikovaná jako vyhláška 
č. 257/1993 Sb. uváděla jako jedno z kritérií daňové rezi-
dence stát, kde se osoba „obvykle zdržuje“ a smlouva
tento termín nedefinovala, měla být při aplikaci použita
definice ze zákona č. 586/1992 Sb. , konkrétně § 2
odst. 4 věta první: „Poplatníky obvykle zdržujícími se na
území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň
183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle
nebo v několika obdobích...“

Definice platné pro konkrétní smlouvu můžeme někdy
najít i v protokolu k smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
Tak je tomu i v konkrétním případě protokolu k SZDZ ČR – FR,
který např. upřesňuje definici termínu „smluvní stát“
a toho, co se nepovažuje za licenční poplatky10.

Z výše uvedeného je evidentní, že při aplikaci každé kon-
krétní smlouvy je vždy nutné číst pozorně její jednotlivé
články, a to včetně případně uzavřeného protokolu, který
je, jak uvedeno výše, její nedílnou součástí. Konkrétní
SZDZ může odlišně nahlížet na některé příjmy, tak jak
tomu často bývá u příjmů souvisejících s nemovitým
majetkem, dividendami, technickými službami, příjmů
z pronájmu technického zařízení apod.

Závěr

Než tedy začněme používat konkrétní článek určité SZDZ,
musíme si poté, kdy se ujistíme, že se daná smlouva vzta-
huje na osoby zúčastněné na transakci a na daň, které pří-
jem z této transakce podléhá, uvědomit výše uvedené
základní principy. Správné použití jednotlivých článků
smlouvy zamezí do budoucna sporům s finančními úřady
jednotlivých smluvních států a případným soudním spo-
rům buď se zákazníkem nebo dodavatelem, nebo s danou
finanční správou.

Umíme používat smlouvy o zamezení dvojího zdanění?

10 „2. Rozumí se, že výrazy „jeden smluvní stát“ nebo „druhý smluvní stát“ a výraz „místní úřady“ použitý v článku 4 odstavci 1, článku 17 odstavci 3, člán-
ku 19, článku 20 odstavci 2 a článku 24 odstavci 6 zahrnují na základě veřejného práva zřízené právnické osoby každého ze smluvních států nebo jejich
místních úřadů“.
„Pokud jde o článek 12, platby obdržené jako náhrada za technické služby, včetně studií nebo znaleckých posudků vědeckého, geologického nebo tech-
nického charakteru, nebo za technické (inženýrské) smlouvy, včetně projektů s tím souvisejících, nebo za poradenské nebo dozorčí služby nejsou plat-
bami obdrženými jako náhrada za informace, které se vztahují na zkušenosti nabyté v oblasti průmyslové, obchodní nebo vědecké“.

MODELOVÁ SMLOUVA O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ A MAJETKU

Překlad Danuše Nerudová, Kristýna Šimáčková

� Komentář k Modelové smlouvě OECD vychází historicky poprvé v českém jazyce. 
� Obsahuje úplné znění Modelové smlouvy OECD k 17. červenci 2008, tzn. po přijetí sedmé

aktualizace, komentář a výklad jednotlivých článků smlouvy a pojmů, jež jsou ve smlouvě
používány, a dále také výhrady a stanoviska členských i nečlenských zemí OECD.

� Užitečnou pomůckou je anglicko-český slovník základních pojmů, s nimiž se lze v komentáři
a Modelové smlouvě OECD setkat.

� Komentář je určen daňovým poradcům, pracovníkům státní správy, účetním,
vysokoškolským studentům, pedagogům a dále všem, kteří se setkávají s problematikou
mezinárodního zdaňování.

Vydává společně nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., Komora daňových poradců ČR
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Příspěvkové organizace ve vztahu
k majetku

Nejdříve si zrekapitulujme celou situaci. Příspěvkové orga-
nizace zřízené územními samosprávnými celky pro výkon
své činnosti používají majetek zřizovatele:
a) svěřený do správy – zněním zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, do 31. 3. 2009,

b) předaný k hospodaření – upraveným zněním stejného
zákona od 1. 4. 2009 ve vazbě na povinnou změnu zři-
zovací listiny provedenou nejpozději do 31. 10. 2009.

Tyto organizace nejsou považovány za vlastníky v souladu
s § 28 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). V důsled-
ku toho nemohly (a zdá se, že i nadále nemohou) majetek
daňově odepisovat, a to i v případě, že je využíván k dosa-
hování zdanitelných příjmů. Vlastníkem majetku jsou obce
nebo kraje, a ty jej mohou proto jako jediné daňově odpi-
sovat. Pokusíme se zmíněné ustanovení rozebrat, aby-
chom zjistili, jaké jsou podmínky pro to, aby příspěvkové
organizace mohly naplnit své právo zahrnout daňové
odpisy do základu daně.

Znění § 28 odst. 1 ZDP před novelou účinnou od 20. 7. 2009
znevýhodňovalo příspěvkové organizace, zdálo by se
tedy, že by bylo vhodné situaci napravit. Absence pře-
chodných ustanovení vyvolává nejasnost jak postupovat
při určení správné výše daňových odpisů, které jsou roční,
když zákon je účinný od poloviny roku.

Ke zlepšení stavu měla přispět novela § 28 odst. 1 ZDP
provedená zákonem č. 216/2009 Sb., která do původní
úpravy vymezující vlastníky z pohledu ZDP doplnila 
organizace zřízené územním samosprávným celkem 

příslušné hospodařit s majetkem svého zřizovatele, čímž
mohl být problém odstraněn. Odborná veřejnost sledova-
né ustanovení chápe jako uvolnění nároku příspěvkových
organizací snížit svůj základ daně o daňové odpisy majet-
ku sloužícího k dosahování zdanitelných příjmů. Na zákla-
dě nové úpravy se jeví, že se příspěvkové organizace hos-
podařící s majetkem zřizovatele dostaly do pozice
vlastníka ve smyslu § 28 odst. 1 ZDP se všemi dalšími
daňovými důsledky. Tím by byl odstraněn významný roz-
díl mezi státními příspěvkovými organizacemi a příspěvko-
vými organizacemi zřízenými územními správními celky.

Státní příspěvkové organizace nakládají s majetkem státu,
jako by byl jejich vlastní, neboť jim to nařizuje zákon 
č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v práv-
ních vztazích, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, oba ve znění pozdějších předpisů. Naproti
tomu podobná úprava chybí v zákoně č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Stávající
úprava posledně uvedeného zákona dokonce zesílila
postavení zřizovatelů a příslušnost výhradního vlastnictví
i k majetku jimi zřizovaných příspěvkových organizací.
Domníváme se, že zákonodárce chtěl při nakládání
s majetkem přiblížit státní příspěvkové organizace a přís-
pěvkové organizace zřízené územními samosprávnými
celky. Všechny organizace zřízené státem totiž nabývají
veškerý majetek pro stát, tedy i příspěvkové organizace.
Příspěvkové organizace zřízené státem tedy nabývají
majetek pro stát a z pohledu uplatňování vlastnických
práv a povinností se považují za vlastníka. Naproti tomu
příspěvkové organizace zřízené územními samosprávný-
mi celky nabývají podle zákona majetek pro svého zřizo-
vatele, čímž se naplnila dlouholetá snaha Ministerstva
financí, aby „obecní“ příspěvkové organizace nemohly být
vlastníky majetku. Pakliže § 28 odst. 1 ZDP rozšířil legisla-
tivní zkratku „vlastník“ (viz první věta uvedeného ustano-
vení) o organizace zřízené územním samosprávným 
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DaÀové odpisy pfiíspûvkov˘ch
organizací po novele zákona
o daních z pfiíjmÛ

Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, č. osvědčení 3500
Ing. Růžena Růžičková, daňová poradkyně, č. osvědčení 1668

V pfiíspûvku bychom se chtûli vûnovat problematice daÀov˘ch odpisÛ pfiíspûvkov˘ch organi-

zací zfiízen˘ch územními samosprávn˘mi celky, tedy kraji a obcemi. Oblast byla v roce 2009

pfiedmûtem zajímavého legislativního v˘voje a cílem pfiíspûvku je seznámit ãtenáfie s aktuál-

ním stavem úprav a anal˘zou vstupních informací, upozornit na‰e kolegy – daÀové poradce,

na moÏná úskalí a tfiecí plochy pfii fie‰ení sledované problematiky.
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celkem příslušné hospodařit s majetkem svého zřizovate-
le, neměly by nadále panovat pochybnosti o možnosti
daňového odepisování majetku příspěvkových organizací.
Domníváme se, že by dokonce nezáleželo na právní formě
odlišné od vlastnictví, v jaké je majetek předán příspěvko-
vé organizaci k dalšímu hospodářskému využití.

Sdělení Ministerstva financí

Bohužel, tento názor Ministerstvo financí nesdílí. Dne 
20. 10. 2009 na svých stránkách zveřejnilo pod 
čj. 15/73 525/2009-151 materiál nazvaný „Sdělení Minis-
terstva financí k aplikaci ustanovení § 28 odst. 1 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona 
č. 216/2009 Sb.“ V něm konstatuje následující:

„Zákonem č. 216/2009 Sb. bylo provedeno mimo jiné
i doplnění textu ustanovení § 28 odst. 1 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, které vymezuje okruh poplatníků, kteří mohou
uplatňovat daňové odpisy hmotného majetku používané-
ho k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Ministerstvo financí v zájmu jednotného postupu při
uplatňování ustanovení § 28 odst. 1 zákona o daních
z příjmů ve znění účinném od 20. 7. 2009 sděluje:

Daňové odpisy hmotného majetku uplatňuje podle usta-
novení § 28 odst. 1 zákona o daních z příjmů vždy vlast-
ník majetku. Legislativní znění textu úpravy tohoto usta-
novení provedené zákonem č. 216/2009 Sb. pouze
potvrzuje tuto možnost výslovným uvedením dalšího typu
vlastníka, a to organizace zřízené územními samospráv-
nými celky.

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným
celkem proto může i nadále uplatňovat daňové odpisy
hmotného majetku využívaného při dosažení zdanitel-
ných příjmů pouze v případě, že tento majetek nabyla do
vlastnictví např. úplatným pořízením nebo děděním. Sta-
novený systém uplatňování daňových odpisů v platné
právní úpravě zákona o daních z příjmů této příspěvkové
organizaci neumožňuje v žádném případě uplatňovat
daňové odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele, který jí je
pouze předán k hospodaření ve smyslu ustanovení § 27
odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“

Je nutné zdůraznit, že odbornou veřejnost včetně daňo-
vých poradců, kteří se věnují dané problematice, názor
Ministerstva financí překvapil. Musíme však uznat, že for-
mulace a způsob doplnění § 28 odst. 1 ZDP nejsou nej-
šťastnější, zejména proto, že umožňují projevit i jiný názor.
Nicméně účel a smysl novely byl zcela zřejmý, jiný logicky
ani nepřicházel v úvahu, a za odmítavým stanoviskem
Ministerstva financí stojí zejména to, že autorem změny
nebylo samo Ministerstvo financí, ale jednalo se o posla-
necký návrh. Navíc je dlouhodobě známo, že Ministerstvo
financí nemá zájem na rozšíření množiny subjektů s mož-
ností daňového odepisování. Se svým zamítavým posto-
jem se pracovníci Ministerstva financí nikdy netajili.

Komora daňových poradců ČR se pokusila názor Minis-
terstva financí ještě zvrátit a ministerstvu byly zaslány kva-
lifikovaně zpracované připomínky. V materiálu Komory se
mimo jiné argumentuje tím, že se jinak pohlíží na organi-
zační složky státu, státní podniky, národní podniky a další
státní organizace, které nemají rovné postavení při tvorbě
základu daní z příjmů ve vazbě na daňové odpisy. Zástup-
ci Komory považují výklad Ministerstva financí za čistě
účelový a nepochybně správně upozorňují na nebezpečí
možných soudních sporů. Reakci Ministerstva financí,
která byla k připomínkám Komory následně zpracována,
nemůžeme považovat za právně podloženou, spíše se
zdá, že byl posuzován stav před změnou § 28 odst. 1 ZDP.
Nicméně názor ministerstva se nepodařilo změnit. Lze
samozřejmě očekávat, že stejné stanovisko budou zastá-
vat i správci daně.

Pořízení vlastního majetku sloužícího
k dosahování zdanitelných příjmů

V oblasti majetku s vazbou na daňové odpisy musíme sle-
dovat i další souvislosti. Ze znění zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, do 31. 3. 2009
totiž vyplývalo, že příspěvkové organizace mohou nabývat
do vlastnictví majetek pořízený např. z vlastních prostřed-
ků. Pořízení vlastního majetku sloužícího k dosahování
zdanitelných příjmů u příspěvkové organizace se mohlo
posléze promítnout do snížení základu daně z příjmů pou-
žitím daňových odpisů, a tím se ustanovení § 28 odst. 1
ZDP nezdálo tak tvrdé. 

Takovýto majetek se změnou rozpočtových pravidel po 
1. 4. 2009, jak vyplývá z přechodných ustanovení, rozpadl
do dvou skupin:
a) majetek dříve bezúplatně převzatý se podle § 27 odst. 6

zákona č. 250/2000 Sb. převádí zpět na zřizovatele,
i když z dikce zákona již nezjistíme, jak se bude postu-
povat, odmítne-li zřizovatel majetek zpět,

b) ostatní majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace ke
dni nabytí účinnosti zákona (1. 4. 2009) zůstává nedotčen.

Z výše uvedeného vyplývá, že nový přístup zákonodárce
je ještě přísnější, když nedovolí příspěvkové organizaci ani
z vlastních prostředků pořizovat majetek do svého výluč-
ného vlastnictví, ale jen do vlastnictví zřizovatele. Očeká-
váme však od zřizovatele, že projeví vůli legislativně složi-
tou situaci stran majetku řešit způsobem, jenž dovolí, aby
příspěvková organizace mohla nabývat vlastnictví k majetku. 

Problém § 28 odst. 1 ZDP začíná tedy již v § 27 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ve zřizovacích
listinách. Potýká se s ním velké množství právnických osob
(vyjma obchodních společností) zřízených územními
samosprávnými celky, které i v předmětu hlavní činnosti
dosahují výnosů; jmenovat můžeme zejména školní jídel-
ny, zdravotnická zařízení, učňovská zařízení a další.

�

Daňové odpisy příspěvkových organizací po novele zákona o daních z příjmů
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Jak správně postupovat?

Při našem rozhodování jak správně postupovat by mohla
být sledována určitá vodítka:

� Přednostně si zjistit právní vztah k majetku příspěvko-
vých organizací zřízených územními samosprávnými
celky, případně napomoci usměrnit názor zřizovatelů
a využít nastavení takových právních vztahů k majetku,
které nedovolí víceznačný výklad. Zejména tam, kde
majetek slouží k dosahování zdanitelných příjmů přís-
pěvkovou organizací, volit variantu podle § 27 odst. 5
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, tj. aby se příspěvková
organizace stala vlastníkem majetku.

� Zřizovací listinou mohou být zvoleny i jiné varianty
převzetí majetku k hospodaření z existujícího obecné-
ho práva. Cílem opět bude, aby se dalo využít všech
možností snížení základu daně a předešlo sporům,
pakliže to bude i přáním příspěvkových organizací.
V krajním případě vyvinout snahu a výnosy z majetku
přesouvat na zřizovatele, aby se zdaňovaly tam, kde již
o uplatnění daňových odpisů nebude pochyb.

� Držet se přesně dikce § 28 odst. 1 ZDP, jak již bylo
vyloženo, a přesvědčit správce daně o oprávněnosti
našeho stanoviska. Bude-li jeho názor opačný, postou-
pit až k rozhodnutí soudu. Nezbývá než doufat, že
nezávislý soud se bude striktně držet textu zákona,

a ne osobního názoru pracovníků Ministerstva financí.
V této souvislosti odkazujeme na část nálezu Ústavního
soudu ČR, sp. zn. III. ÚS 374/06 ze dne 31. 10. 2007,
týkající se výkladu daňových předpisů: 

„Ústavní soud pravidelně konstatuje, že neudržitel-
ným způsobem používání práva je jeho aplikace,
vycházející ,pouze’ z jeho jazykového výkladu, neboť
představuje ,jen prvotní přiblížení se k aplikované
právní normě’. Ten je východiskem pro objasnění
a ujasnění si jejího smyslu a účelu, k čemuž slouží
i řada dalších postupů, jako logický a systematický
výklad, výklad e ratione legis atd. (srov. např. Pl. ÚS
33/97). Každé ustanovení právního předpisu je proto
třeba chápat v kontextu s jinými ustanoveními pří-
slušného právního předpisu a v souvislostech celého
právního systému (rovina systematického výkladu);
nelze je proto zkoumat, vyložit, poznat izolovaně.“

Bylo by jistě zajímavé, jak by v duchu výše uvedeného 
příslušný soud posuzoval případ, kdy by krajská či obecní
příspěvková organizace daňové odpisy u majetku převza-
tého k hospodaření zřizovatelem uplatňovala. To už je ale
na rozhodnutí a řekněme „osobní statečnosti“ každého
poplatníka, zda je ochoten tento boj podstoupit a zda to
vůbec má ekonomický význam. Ještě jednou zdůrazňuje-
me, že si uvědomujeme, že novela není dobře formulová-
na, ale celkově lze konstatovat, že přístup Ministerstva
financí je velmi necitlivý a podle našeho názoru věcně
chybný.

Daňové odpisy příspěvkových organizací po novele zákona o daních z příjmů
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� přehled druhů a postup vypočtu důchodů a dávek státní sociální podpory
� přehledy živností a povinností vyplývajících ze živnostenského zákona
� charakteristiku daňové politiky Evropské unie 
� přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti
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Připomínáme čtenářům, že na výnosy z pronájmu není
sjednocen názor, každý si tedy musí vybrat svůj postoj
a podle toho se zachovat. Výnosy z pronájmu mohou být
výnosem zřizovatele, pakliže se jedná výhradně o jeho
majetek, stejně tak zřizovací listiny ponechávají pronájem
v příspěvkových organizacích. Vodítkem nepochybně
musí být právě zřizovací listiny a základní právní předpisy.
Příspěvek se soustředí na některé poznatky a problémy
a podává návrh jejich řešení. Pokusíme se rozvinout analý-
zu § 27 rozpočtových pravidel o stanoviska a názory, jež
byly průřezově sesbírány z území celé republiky. V jednotli-
vých krajích potažmo i obcích je přístup různý, proto bude
jen dobře, když daňoví poradci získají dostatek vstupních
informací, s nimiž mohou dále pracovat.

Způsoby změny zřizovacích listin

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
bylo uloženo zřizovatelům postihnout změnami zřizovací
listiny, a to nejpozději k datu 31. 10. 2009. Změny zřizo-
vacích listin měly řešit zejména oblast majetku, jeho další-
ho vlastnictví a nakládání s ním, neboť přednostně nabývá
vlastnictví k majetku příspěvkových organizací zřizovatel.

V praxi se setkáváme se třemi formami změny zřizovacích
listin:

1. Nová, samostatná listina

Vydá-li zřizovatel novou zřizovací listinu, mohlo by to být
považováno za nový právní akt zřízení příspěvkové orga-
nizace, jenž byl již v minulosti proveden. Přičemž důvo-
dem vydání nové zřizovací listiny je jen otázka majetku

a majetkových práv podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, s návazností na zákon 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zřizovací listina je důležitý dokument, na jehož základě
probíhají po dobu existence příspěvkové organizace
různé právní úkony, datum jejího pozdějšího vydání by se
tedy mohlo jevit jako zavádějící.

2. Změna a oprava jednotlivých odstavců 
původní zřizovací listiny

Zřizovací listinu lze upravovat formou dodatků k přísluš-
ným částem, což je nepochybně právně vhodné. Nezpůso-
bí ale více dodatků nepřehlednost konečného stavu? Mělo
by se také zohlednit to, že se zřizovací listinou pracují
i osoby bez právního vzdělání a že dochází ke změnám
v obsazení jednotlivých pracovních míst. V neposlední řadě
je nutné mít na paměti neustálou kontinuitu dokumentace.

3. Dodatek zřizovací listiny, který obsahuje plné
nové znění

Tento způsob – vydání kompletního textu zřizovací listiny
ve formě dodatku k původnímu znění – považujeme za
nejvhodnější formu změny zřizovací listiny. Neztratí se její
přehlednost, ani odkaz na původní proces založení.

Zákonný termín provedení změny 
zřizovací listiny

Zabývejme se otázkou, zda je nutné provést změnu zřizova-
cí listiny do zákonem stanoveného termínu, tj. do 31. 10. 2009.
Nepochybně ano, termín je zákonný, i když bez sankce za

�

Je‰tû jednou k problematice
zfiizovacích listin obecních
a krajsk˘ch pfiíspûvkov˘ch
organizací

Ing. Karel Ondrášek, daňový poradce, č. osvědčení 1662
Ing. Růžena Růžičková, daňová poradkyně, č. osvědčení 1668

Rádi bychom se je‰tû jednou vrátili k problematice zfiizovacích listin pfiíspûvkov˘ch organizací

zfiízen˘ch územními samosprávn˘mi celky, kterou jsme se zab˘vali v e-Bulletinu ã. 10/2009.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe v nûm byla podrobnû popsána problematika § 27 zákona ã. 250/2000 Sb.,

o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a pojednána jeho

novela – zákon ã. 477/2008 Sb., nebudeme opakovat v nûm zmínûné skuteãnosti, ale naváÏeme na nû.
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jeho nedodržení. Některé krajské úřady se postavily do
role zákonodárce a trvají správně na jeho dodržení, váhu
své vůle opírají o možnost následné kontroly při přezku-
mu hospodaření a promítnutím do hodnocení podle záko-
na č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ-
ních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí je však
benevolentní a domnívá se, že nedošlo k zásadním změ-
nám, a proto není nutné do zřizovacích listin zasahovat.
Jsme toho názoru, že tento postup je nepřijatelný a v pod-
statě se opírá o podobné argumenty jako názor Minister-
stva financí na odepisování majetku příspěvkových orga-
nizací zřízených územními samosprávnými celky.

Jak budeme pohlížet na majetek pořízený před datem
změny zřizovací listiny, bude-li schválena změna zřizovací
listiny v průběhu vymezeného období, nebo až ke konci
období? Zákon č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, byl novelizován zákonem 
č. 477/2009 Sb., s účinností od 1. 4. 2009. Zřizovatelům
byl dán časový prostor do 31. 10. 2009, aby v tomto
období připravili patřičné úpravy zřizovacích listin. Vznik-
lo hluché období od 1. 4. 2009 do data schválení změn,
nejpozději do 31. 10. 2009, kdy není zcela jasné, jaký je
vztah příspěvkové organizace k majetku. Podle zákona již
od data účinnosti pořizuje příspěvková organizace do
vlastnictví zřizovatele, teprve od data schválení změn zři-
zovací listiny bude s majetkem nakládáno tak, jak to nově
schválil zřizovatel? Nevíme. Můžeme jen doporučit, aby
zřizovatel ve změnách podchytil období od účinnosti
zákona. Z hlediska zákonodárce nedošlo ke sladění termí-
nů, kdy správně měly být zřizovací listiny změněny: k oka-
mžiku účinnosti zákona nebo lépe měla být jeho účinnost
posunuta tak, aby měl zřizovatel dostatek času případné
změny provést. V tomto období sedmi měsíců bude
i v budoucnosti velmi problematické posoudit, zda byl
majetek správně evidován a zda všechny operace s ním
odpovídaly předepsaným postupům. Problém mají takřka
všechny typy organizací, zejména ty, které vykonávají čin-
nost úplatně za použití majetku – buď svého, dříve vlast-
něného, zejména pak majetku zřizovatele, např. školní
jídelny, integrované školy, učiliště, zdravotnická zařízení.

Nebude-li se zřizovatel kritickým obdobím zabývat,
změna zřizovací listiny proběhne např. od 1. 11. 2009
a přitom povolí, aby některý druh majetku, zejména oběž-
ná aktiva, byl nabýván do vlastnictví příspěvkové organi-
zace [může se jednat tzv. jiný způsob nabytí viz zákon 
č. 250/2000 Sb, § 27 odst. 5 písm. d)], vyvstávají nejas-
nosti, komu bude náležet majetek pořízený dříve. Je tím
založena retroaktivita přístupu k nově pořízenému majet-
ku stejným způsobem jak určuje nová úprava zřizovací lis-
tiny? S největší pravděpodobností ne. V tomto okamžiku
je tu prostor také pro vás jako poradce, abyste se zaměři-
li na naznačenou problematiku a doporučili, aby i mezi-
dobí bylo ve zřizovací listině řešeno. Samozřejmě je nám
jasné, že se zákonodárce nevyrovnal s problematikou
a přitom mohl využít přechodných ustanovení.

Správa majetku vs. předání majetku
k hospodaření

V každém případě podle současné právní úpravy není
majetek příspěvkovým organizacím předán do správy, ale
předává se k hospodaření. Zatímco nejasnosti ohledně
původního pojmu správa majetku byly po dlouhé anabá-
zi vyřešeny a správa majetku byla již považována za práv-
ní formu předání majetku, nově použitý pojem předání
majetku k hospodaření není dosud výkladově zcela jasný,
přičemž existují oprávněné názory, že je to jakási množina
různých způsobů předání majetku k výkonu hlavní čin-
nosti příspěvkové organizace. Vlastní administrativní pro-
cesy se musí opírat o obecné právo a nakládání s majet-
kem. Zřizovatel by měl při úpravě zřizovací listiny
zaujmout svůj postoj k příjmu darů, jež by měly plynout
do příspěvkové organizace, neboť dárce nepochybně míní
poskytnout dar výhradně určité příspěvkové organizaci.
Ovšem podle zákona je veškerý majetek nabýván před-
nostně do majetku zřizovatele. Dárce se dostává do práv-
ní nejistoty, pokud jde o skutečnost, kdo je účastníkem
darovací smlouvy a kdo je příjemcem daru. Vzniká tu pro-
stor pro zřizovatele, aby záležitost darů důsledně ošetřil
ve zřizovací listině. Nemůžeme tedy souhlasit, že ke změ-
nám nedošlo, naopak jsou zásadní a musí být řešeny. Není
to jediný případ, kdy pojmy v zákonech nejsou jedno-
značné, ale naopak dovolují víceznačný výklad.

Nejasnost ve vymezení pojmu předání majetku k hospo-
daření, kdy vlastníkem zůstává územní samosprávný celek,
vede k právní nejistotě v nakládání s majetkem příspěvko-
vou organizací, např. při pronajímání tohoto majetku dal-
ším subjektům. Pokud důsledně vycházíme ze stanoviska
zákona č. 477/2009 Sb. a vlastníkem je územní samos-
právný celek, může být příspěvková organizace pouze
zprostředkovatelem, jehož vztah k majetku není dostateč-
ně právně definován. Naskýtá se otázka, zda v případě
dlouhodobého pronájmu zejména nebytových prostor,
kdy na základě pověření obcí smlouvu uzavírá příspěvko-
vá organizace, není nutné aplikovat § 39 odst. 1 a násled-
ně § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tj. povinnost
vyvěsit záměr pronájmu na dobu patnácti dnů a smlouvu
opatřit osvědčovací doložkou podle § 41. Počínaje rokem
2001 je totiž právní úkon obce neplatný, pokud nebyl
záměr zveřejněn po dobu patnácti dnů. Jedná se o právní
úkon obce nebo příspěvkové organizace? Záleží na správ-
ném určení účastníků smlouvy. Bude-li účastníkem smlou-
vy územní samosprávný celek, je nepochybné, že mu vzni-
kají povinnosti zveřejnění úmyslu uzavřít smlouvu. Bude-li
však účastníkem smlouvy příspěvková organizace, mající
právo nakládat s majetkem jako vlastník, nebo bude mít
jen pověření smlouvu uzavřít, povinnost zveřejnění jí
nevzniká? Příspěvková organizace je samostatná právnic-
ká osoba s právem vlastnit, nabývat a vstupovat do práv-
ních vztahů (§ 18 a násl. občanského zákoníku), a tudíž
by se na právní úkon nevztahoval výše uvedený postup
platný pro územní samosprávné celky.
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V tuto chvíli nelze přesně odhadnout, jak se zákon 
č. 477/2008 Sb. promítne do této problematiky. Vztahy
(např. pronájem) mezi příspěvkovou organizací a dalším
subjektem mají samostatný režim, který není podobný
povinnostem obce, a pronájem může být (při řádném
ošetření ve zřizovací listině) výnosem příspěvkové organi-
zace, u ní zdanitelným. Připouštíme možnost i opačných
argumentů, nicméně je to otázka diskuse a případného
soudního rozhodnutí. Nepochybně je nutné vycházet ze
zřizovacích listin, jestliže budou mít oporu i v právním
systému.

Závěr – výkladové otázky

Shrňme pojednávanou problematiku do níže uvedených
výkladových otázek. Jejich rozdílný výklad může způsobit
případné problémy při praktické aplikaci zákona.

� Neznáme výklad pojmu bezúplatný převod. Bude-li
mít oporu v soukromém právu, mohl by být klasifiko-
ván jako dar. Naopak, budeme-li hledat analogii ve
veřejném právu, bezúplatný převod bude právní úkon
od daru odlišný. Výklad a přístup v praxi jednotný
není. Posouzení a vyjasnění tohoto problému bude
důležité zejména pro organizace, které ve vazbě na
tuto skutečnost budou nebo nebudou moci uplatnit
daňové odpisy (nemocnice, integrované školy apod.).
Bezúplatným převodem se příspěvková organizace
nepochybně dostane do pozice vlastníka. Vlastník
zahrnuje daňové odpisy do základu daně, ovšem pro
majetek darovaný platí samostatný režim, kdy daňové
odpisy nejsou dovoleny.

� Jaký máme zaujmout postoj k pojmu hospodaření
s majetkem? V případě, že se jedná o právní úkon pře-
vodu majetku, doporučovali bychom, aby preciznější
definici obsahoval přímo zákon č. 250/2000 Sb., a to
i s určením všech vazeb. Jistě je možné konstatovat, 
že pojem je obecný. Zřizovateli se bude nadále ukládat,
aby použil existující právní formu (např. výpůjčka).
Připomínáme předchozím zákonem použitý pojem sprá-
va majetku, jenž byl zakotven v zákoně č. 250/2000 Sb.
ve znění platném do 1. 4. 2009. Pamětníci si vzpomenou,

že jeho vysvětlení a upřesnění trvalo čtyři roky. Přís-
pěvkové organizace potřebují právně zařadit vztah
k majetku zejména proto, aby také správně řešily pří-
padné výnosy z majetku, a to i z pohledu daňového.

� Uvítali bychom, aby Ministerstvo financí vyjádřilo svůj
názor k tzv. hluchému období, tj. období od 1. 4. 2009
do data schválení změny ve zřizovací listině, nejpozději
do 31. 10. 2009. Zřizovatel by mohl absenci přechod-
ných ustanovení v zákoně dodatečně řešit zřizovací lis-
tinou, kde by měl být vztah k majetku užívanému přís-
pěvkovou organizací před schválením zřizovací listiny
přesně specifikován.

� Je otázkou, zda může zřizovatel přenést na příspěvko-
vou organizaci předběžný souhlas s přijetím daru do
jejího vlastnictví. Podle některých právních názorů se
zřizovatel nemůže svých práv (nabytí daru do jeho
vlastnictví) vzdát předem. V tuto chvíli zřizovatelé
vydávají souhlasná stanoviska s omezením finanční
výše u daru neúčelového a finančního. Zákonodárce
chtěl pravděpodobně omezit právo nabývání daru
nebo dědictví do vlastnictví, když by následně zřizova-
tel a příspěvková organizace byli zatíženi povinností
o majetek pečovat. Nabývaný majetek může být totiž
svázán s dluhy. Opomnělo se ovšem, že příspěvkové
organizace jsou právnickou osobou s právem nabývat
práv i povinností. Bude tedy docházet k nejasnostem,
možná i omezením finančních zdrojů stovek organiza-
cí např. školského typu, protože se nabývaní daru
značně zkomplikovalo a zejména nastupuje právní
nejistota dárce, neví-li komu vlastně dar poskytuje. Lze
jen doporučit, aby přísnost zákona byla napravena zři-
zovací listinou.

� V neposlední řadě by nás zajímalo, jaký je názor záko-
nodárce na nabývání majetku jiným způsobem na
základě rozhodnutí zřizovatele viz § 27 odst. 5 písm. d)
zákona č. 250/2000 Sb. Právě do zmíněného ustano-
vení vkládáme velkou naději, že bude zřizovateli využit
tak, aby se co nejvíce majetku, zejména movitých věcí,
dostalo do vlastnictví příspěvkových organizací.

Ještě jednou k problematice zřizovacích listin obecních a krajských příspěvkových ...
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1 Pojistné

Ohledně pojistného na sociální pojištění by se dalo říct, že
se od Nového roku vlastně nic nemění. Zásadní novinkou
totiž je, že plánované a již schválené změny, na které už se
poradci i firmy připravily, se nekonají.

1.1 Pojistné na nemocenské pojištění

Zákonem č. 362/2009 Sb. se odkládá snížení sazby pojist-
ného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavate-
lem. Zůstává zachována stávající sazba pojistného 2,3 %,
přestože od letošního roku měli zaměstnavatelé platit
pojistné ve výši pouze 1,4 %.

Na druhou stranu si všichni zaměstnavatelé mohou nadá-
le odečítat od svého pojistného polovinu vyplacené
náhrady mzdy, kterou vyplatili svým zaměstnancům po
dobu jejich pracovní neschopnosti. Dle původně schvále-
ného zákona měli mít zaměstnavatelé od roku 2010 nárok
na odpočet poloviny pouze té náhrady mzdy, kterou
vyplatili zaměstnancům se zdravotním postižením. Mož-
nost odpočtu poloviny náhrady u všech zaměstnanců
měla původně zůstat pouze pro zaměstnavatele s prů-
měrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 51,
kteří si dobrovolně zvolili placení vyšší sazby pojistného.

Tyto dříve schválené a nyní odložené změny by měly platit
od ledna 2011, samozřejmě za předpokladu, že do té
doby nebudou přijaty žádné další novely – což ostatně
bude podmínkou většiny dále komentovaných ustanovení.

1.2 Slevy na pojistném

Sotva si mzdové účetní a dodavatelé účetních programů
zvykli na slevy na pojistném na sociální zabezpečení, budou
na ně muset zase zapomenout. Zákon č. 221/2009 Sb.,

který slevy zavedl, umožňoval uplatnění „řádných“ slev za
období srpen 2009 až prosinec 2010 a navíc mimořád-
ných slev za leden až červenec 2009. Pro zvýšení příjmů
státního rozpočtu však bylo období využití slev zákonem
č. 362/2009 Sb. zkráceno, a to tak, že poslední sleva na
pojistném náleží za prosinec 2009. 

Poznámka
Pouze pro připomenutí: slevu na pojistném mohli uplatnit zaměstnavatelé
za zaměstnance, jejichž vyměřovací základ byl nižší než 1,15násobek prů-
měrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru, tedy 27.100 Kč.
Sleva se vypočetla jako 3,3 % rozdílu mezi vyměřovacím základem zaměst-
nance a částkou 27.100 Kč. 

Ačkoliv slevy již uplatnit nelze, mohou se účetní a daňoví
poradci ještě setkat se snahou zaměstnavatelů uplatnit
slevy za minulá období pomocí opravných přehledů
o pojistném nebo řádných přehledů opožděně podaných.
Uplatnění slevy bylo zákonem č. 221/2009 Sb. umožněno
pouze v řádném a včas podaném přehledu ČSSZ proto
k opožděnému uplatnění slev zaujala jednoznačné nega-
tivní stanovisko.

1.3 Maximální vyměřovací základ

Zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných s vyššími
příjmy se dotkne zvýšení maximálních vyměřovacích základů
pro pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pojistné na sociální zabezpečení se bude u zaměstnanců
a osob samostatně výdělečně činných v roce 2010 vypočí-
távat dle zákona č. 362/2009 Sb., nikoliv nejvýše ze
48násobku průměrné mzdy ročně, ale ze 72násobku prů-
měrné mzdy stanovené vládním nařízením pro rok 2010,
což činí 1.707.048 Kč. Toto zvýšení by mělo být přechod-
né, od roku 2011 by se maximální vyměřovací základ pro
pojistné na sociální zabezpečení měl opět vrátit na
48násobek průměrné mzdy.
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Novinky v sociálním
a zdravotním poji‰tûní

Ing. Lucie Rytířová, daňová poradkyně, č. osvědčení 4038

V posledních letech si vÏdy se zaãátkem nového roku musíme v sociálním

a zdravotním poji‰tûní zvykat na mnoho zmûn. Ani rok 2010 nebude

v˘jimkou, jelikoÏ bûhem roku 2009 byla novelizována vût‰ina zákonÛ

z této oblasti. Nûkteré zmûny sice byly zase je‰tû pfied koncem roku zru-

‰eny, u nûkter˘ch lze zru‰ení v nejbliÏ‰í dobû oãekávat, nicménû nûco

nového nám pfieci jen zÛstalo. Nejvíce pozornosti si zaslouÏí zmûna dávek

sociálního poji‰tûní, zmûny v‰ak také nastávají u v˘‰e a termínÛ pro pla-

cení pojistného na sociální i zdravotní poji‰tûní.
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Zákon č. 362/2009 Sb. zvýšil i maximální vyměřovací
základ pro pojistné na zdravotní pojištění, také na 
72násobek průměrné mzdy, tedy 1.707.048 Kč pro rok 2010.
V tomto případě by však toto navýšení mělo být trvalé –
nejen pro rok 2010, ale i pro rok 2011 a následující.

Maximálním měsíčním vyměřovacím základem osoby sa-
mostatně výdělečně činné pro placení záloh na pojistné
v roce 2010 zůstává stejně jako loni čtyřnásobek průměr-
né mzdy, což je letos 94.836 Kč.

Situace ohledně maximálních vyměřovacích základů se však
může v průběhu roku 2010 ještě výrazně změnit. V Poslane-
cké sněmovně se nyní projednávají návrhy na změnu zákonů
č. 589/1992 Sb. a č. 592/1992 Sb. (tisk č. 793 a č. 798)
s cílem úplně zrušit maximální vyměřovací základy, a to nejen
pro zaměstnance, ale i pro osoby samostatně výdělečně
činné. Oba návrhy zatím prošly druhým čtením, teď by se
poslanci měli vyjádřit k několika pozměňovacím návrhům.

1.4 Platba pojistného

Stejně jako v oblasti daní se také v oblasti sociálního
a zdravotního pojištění mění zákonem č. 285/2009 Sb.

definice dne platby pojistného bankovním převodem. Od
1. ledna 2010 se za den platby považuje den, kdy dojde
k připsání pojistného na účet příslušné správy sociálního
zabezpečení nebo příslušné zdravotní pojišťovny. 

Den platby pojistného je obzvláště důležitý pro nemocen-
ské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Jestliže
tyto osoby neuhradí pojistné na nemocenské pojištění
včas, přestávají být nemocensky pojištěny.

Pojistné na sociální zabezpečení je nadále splatné od 1. do
20. dne následujícího měsíce, splatnost pojistného na
zdravotní pojištění zaměstnance je nově namísto ve
výplatním termínu také v období od 1. do 20. dne násle-
dujícího měsíce. Osoby samostatně výdělečně činné platí
zálohy na pojistné na zdravotní pojištění stále do 8. dne
následujícího měsíce.

Osoby samostatně výdělečně činné každý rok zajímá výše
minimálních záloh na pojistné na důchodové pojištění
a minimálního pojistného na nemocenské pojištění, proto
tyto údaje shrneme v následující tabulce:
Minimální vyměřovací OSVČ hlavní

�

Novinky v sociálním a zdravotním pojištění

Minimální vyměřovací OSVČ hlavní OSVČ vedlejší
základ a záloha do podání přehledu od podání přehledu do podání přehledu od podání přehledu
na pojistné za 2009 za 2009 za 2009 za 2009

Vyměřovací základ 
pro zálohy (měsíčně) 5.889 Kč 5.928 Kč 2.356 Kč 2.371 Kč

Záloha na důchodové 
pojištění (měsíčně) 1.720 Kč 1.731 Kč 688 Kč 693 Kč

Osoby vykonávající vedlejší samostatně výdělečnou činnost
musejí platit zálohy, pouze pokud se dobrovolně k účasti na
důchodovém pojištění přihlásí nebo jejich příjem po odpo-
čtu výdajů byl v roce 2009 alespoň 56.532 Kč.

Nemocenského pojištění se osoby samostatně výdělečně
činné nadále účastní dobrovolně, podmínkou je včasné
zaplacení pojistného aspoň 56 Kč měsíčně.

2 Dávky

Od 1. ledna 2010 se mění dávky nemocenského i důcho-
dového pojištění, naproti tomu dávky v nezaměstnanosti
zůstávají beze změn. Dávky zdravotního pojištění se také
nemění, přes snahy některých politických stran zůstávají
zatím stejné také regulační poplatky.

2.1 Dávky nemocenského pojištění

Zákonem č. 362/2009 Sb. byly z úsporných důvodů pře-
chodně pro rok 2010 sníženy dávky nemocenského pojiš-
tění, především nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství,
avšak nedotčeny nezůstaly ani ošetřovné a vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství.

Redukční hranice používané pro výpočet denního vymě-
řovacího základu se od 1. ledna mírně zvyšují (na 791 Kč,
1.186 Kč a 2.371 Kč), avšak do první redukční hranice se
nově u všech dávek nemocenského pojištění započítává
pouze 90 % příjmu.

Teď však již k jednotlivým dávkám. Nemocenské je letos
vypláceno v jednotné výši 60 % denního vyměřovacího zákla-
du, ruší se tedy zvyšování nemocenského od 31. dne nemo-
ci (na 66 % vyměřovacího základu) a od 61. dne nemoci (na
72 % vyměřovacího základu). Karenční doba u nemocenské-
ho zůstává tři dny, pouze bylo stanoveno, že jde maximálně
o 24 odpracovaných hodin, aby nebyli znevýhodněni
zaměstnanci s delšími než osmihodinovými směnami.

Peněžitá pomoc v mateřství je letos poskytována ve výši
60 % denního vyměřovacího základu (namísto 70 %).
U ošetřovného se sice nemění výše, zkracuje se však doba
poskytování. Zavádí se u něj totiž pro rok 2010 karenční
doba, a ošetřovné se tak tento rok vyplácí až od 4. kalen-
dářního dne potřeby ošetřování.

Kvůli snížení peněžité pomoci v mateřství by mohla tato
dávka u některých pojištěnců klesnout pod 380 Kč denně,
což je hranice pro možnost poskytování rodičovského
příspěvku ve zvýšené výměře (do 2 let věku dítěte). V těch-
to případech bude pro poskytování vyššího rodičovského
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příspěvku stačit, když peněžitá pomoc v mateřství u pří-
slušné osoby byla v roce 2009 vyšší nebo rovna 380 Kč
denně.

Snížení se dotkne nejen dávek, na které vznikne nárok po
1. 1. 2010, ale veškerých dávek – dávky, na které vznikl
nárok do konce roku 2009, se k 1. 1. 2010 přepočtou
podle nových pravidel. Od roku 2011 by se dávky měly
zase poskytovat stejně jako vloni. V Poslanecké sněmovně
se však nyní projednává návrh na opětovné zvýšení peně-
žité pomoci v mateřství, je tedy možné, že snížení této
dávky ani po celý rok 2010 nevydrží.

Pro zaměstnavatele je také důležité, že od roku 2010 nevy-
plácejí svým zaměstnancům žádné dávky nemocenského
pojištění. I kdyby zaměstnanec dosud pobíral dávky
nemocenského pojištění, na které mu vznikl nárok před
koncem roku 2008 (například nemocenské), přechází
výplata těchto dávek od 1. 1. 2010 na Českou správu so-
ciálního zabezpečení. Během roku 2009 ještě platila pře-
chodná úprava, během níž zaměstnavatel vyplácel svým
zaměstnancům dávky nemocenského pojištění, na které
zaměstnanci vznikl nárok před 31. 12. 2008.

2.2 Dávky důchodového pojištění

Významné změny byly od Nového roku provedeny
u dávek důchodového pojištění, a to zákonem 
č. 306/2008 Sb. Mělo by jít o první fázi důchodové refor-
my s cílem dlouhodobé stabilizace penzijního systému.

Postupně se prodlužuje potřebná doba pojištění pro vznik
nároku na starobní důchod (až na 35 let) a také věk
odchodu do důchodu (pro muže, bezdětné ženy a ženy
s jedním dítětem až na 65 let, pro ženy se dvěma a více
dětmi až na 62–64 let).

Zpřísňují se také podmínky pro nárok na tzv. poměrný sta-
robní důchod, tedy důchod poskytovaný osobám, které zís-
kaly kratší dobu pojištění, ale dosáhly vyššího věku. Potřeb-
ná doba pojištění nebude činit 15 let a potřebný věk nebude
65 let jako dosud, ale postupně se obojí bude prodlužovat.

Novinkou, která by naopak mohla osoby pobírající sta-
robní důchod potěšit, je zrušení podmínky sjednání pra-
covněprávního vztahu nejdéle na dobu jednoho roku. Od
roku 2010 nebude zanikat nárok na výplatu starobního
důchodu, pokud bude dotyčná osoba pobírat zároveň pří-
jem z výdělečné činnosti z pracovněprávního vztahu na
dobu delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou. Tato
změna však znamená, že se na starobní důchodce vztahu-
jí stejná pracovněprávní pravidla jako na ostatní zaměst-
nance, tedy že zaměstnavatel s nimi nemůže uzavřít pra-
covní poměr na dobu určitou delší než dva roky.

Starobní důchodci mají navíc od letošního roku možnost
požádat o zvýšení procentní výměry starobního důchodu,
pokud po vzniku nároku na důchod nadále vykonávají
výdělečnou činnost.

Systém invalidních důchodů se od roku 2010 zásadně
mění. Namísto rozdělení na částečné a úplné se nyní inva-
lidní důchody rozdělují na invalidní důchody 1. stupně, 
2. stupně a 3. stupně, jak uvádí následující tabulka.

Stupeň Pokles pracovní schopnosti

1. stupeň od 35 % do 49 %

2. stupeň od 50 % do 69 %

3. stupeň nad 70 %

Výše dosud poskytovaných invalidních důchodů by se
neměla změnit. Invalidním důchodcům, u kterých na
základě plánované lékařské prohlídky dojde ke změně
stupně invalidity, bude upravena výše invalidního důcho-
du dle nového stupně invalidity.

3 Příklady

3.1 Vyplácení nemocenského

Zaměstnanci vznikl nárok na nemocenské 30. 12. 2008.
Jelikož jeho zaměstnavatel byl dle zákonů účinných do
konce roku 2008 považován pro účely nemocenského
pojištění za „velkou“ organizaci, vyplatil mu za rok 2008
nemocenské a vyplacenou částku si odpočetl od vypočte-
ného pojistného na sociální zabezpečení, které odvedl pří-
slušné okresní správě sociálního zabezpečení.

V roce 2009 již bylo dělení na malou a „velkou“ organiza-
ci zrušeno, avšak zmíněný zaměstnavatel, který byl do
konce roku 2008 považován za „velkou“ organizaci, vyplá-
cel nadále nemocenské, protože nárok na něj vznikl podle
předpisů účinných do konce roku 2008.

Zaměstnanec je stále práce neschopný a má nárok na
nemocenské. Od ledna 2010 až do konce podpůrčí doby
mu bude nemocenské vyplácet okresní správa sociálního
zabezpečení, k čemuž ji musí zaměstnavatel poskytnout
veškeré podklady pro výpočet dávky.

Kromě subjektu vyplácejícího nemocenské se od ledna 2010
také změní výše nemocenského. Namísto nemocenského
vypočteného jako 72 % denního vyměřovacího základu,
které zaměstnanec dostával do konce roku 2009, dostane
v souladu se zákonem č. 362/2009 Sb. od ledna 2010
pouze 60 % denního vyměřovacího základu.

3.2 Ošetřovné

Zaměstnancovo dítě onemocnělo dne 28. 12. 2009
a lékař potvrdil potřebu ošetřování jinou osobou.
Zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele
požádal příslušnou okresní správu sociálního zabezpe-
čení o výplatu ošetřovného.

V souladu s předpisy účinnými do konce roku 2009 mu
ošetřovné bude vypláceno po dobu maximálně devíti
kalendářních dnů, tedy 28. 12. 2009 – 5. 1. 2010. Pokud
by zaměstnanec musel 4. ledna 2010 nastoupit do práce,

�
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mohl by se domluvit s jinou oprávněnou osobou (např.
matkou dítěte), že se v pobírání ošetřovného vystřídají.
Přestože by matka dítěte začala pobírat ošetřovné až v roce
2010, poskytovalo by se stále podle předpisů účinných
v době, kdy vznikla potřeba ošetřování, tedy v roce 2009.

Kdyby však potřeba ošetřování vznikla až v roce 2010
(např. dítě by onemocnělo až v roce 2010), použily by se
předpisy účinné v roce 2010 a ošetřovné by se vyplácelo

až od čtvrtého dne potřeby ošetřování po dobu nejdéle
šesti kalendářních dnů.

3.3 Změna maximálního vyměřovacího základu

Zaměstnanec pobírá měsíční mzdu 150.000 Kč, tedy
1.800.000 Kč ročně. Následující tabulka ukazuje rozdíl
v odvodech z jeho mzdy, jeho čistém příjmu a nákladech
zaměstnavatele v roce 2009 a v roce 2010:

Novinky v sociálním a zdravotním pojištění

Rok 2009 2010

Pojistné – zaměstnavatel 384.418 Kč 580.397 Kč

Pojistné – zaměstnanec 124.371 Kč 187.776 Kč

Daň z příjmů 302.820 Kč 332.217 Kč

Čistý příjem zaměstnance 1.372.809 Kč 1.280.007 Kč

Celkové náklady zaměstnavatele 2.184.418 Kč 2.380.397 Kč

Přestože ke změně sazby daně z příjmů ani pojistného na
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění nedošlo (alespoň
zatím), u zaměstnanců s příjmy nad 94.220 Kč měsíčně
(kteří v roce 2009 přesáhli maximální vyměřovací základ

pro pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,
zatímco v roce 2010 jej kvůli jeho navýšení nepřesáhnou)
se výrazně snižuje čistý příjem a zvyšují se daň z příjmů
a celkové mzdové náklady zaměstnavatele.

DAŇOVÉ ZÁKONY A ÚČETNICTVÍ PODLE STAVU K 31. 12. 2009 S PARALELNÍM
VYZNAČENÍM ZMĚN OD 1. 1. 2010

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 za rok 2009.

Cena publikace je 400 Kč vč. DPH + poštovné, 415 Kč ve vybraných knihkupectvích v Praze
a v Brně.

Publikaci lze 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 %.

Publikaci si můžete také objednat prostřednictvím dlouhodobé objednávky. V tom případě Vám bude obratem zaslána
vždy po každém jejím vydání. Pro rok 2010 garantujeme cenu 380 Kč vč. DPH. Poštovné je pro dlouhodobé objednatele
zdarma.

SBORNÍK PŘÍKLADŮ

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 2009. Cena sborníku je cca 350 Kč vč. DPH.

Cena publikace je cca 350 Kč vč. DPH + poštovné. 
(cca 400 Kč ve vybraných knihkupectvích v Brně a v Praze)

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

Inzerce
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Související ustanovení:
�� § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-

dané hodnoty.

Související rozhodnutí:
�� C-468/93 Gemeente Emmen,
�� C-41/04 Levob Verzekeringen,
�� C-425/06 Part Service,
�� C-111/05 Aktiebolaget NN.

Jeden z posledních judikátů Evropského soudního dvora
vypadá na první pohled pro interpretaci českého zákona
o DPH nevýznamně. Především proto, že pokrývá velmi
specifickou obchodní transakci. Dále také proto, že úpra-
va dané problematiky (dodání budov a převod stavebních
pozemků) se zdá být natolik autonomní v každém jednot-
livém členském státě, že si lze jen těžko představit případ-
né dopady rozhodnutí ESD do české legislativy v oblasti
DPH. Snad ale následující řádky dokáží přesvědčit čtenáře
o opaku. Rozhodnutí v případu Don Bosco je pro výklad
českého zákona o DPH velmi užitečné.

Holandsko aplikuje DPH na dodání budov (včetně souvi-
sejících pozemků) uskutečněné do dvou let po jejich
obydlení. Rovněž uplatňuje daň na dodání stavebních
pozemků. Vše ostatní osvobozuje, například tedy dodání
zastavěných pozemků nebo dodání starých budov obyd-
lených již více než dva roky.

Společnost Don Bosco koupila zchátralé budovy včetně
pozemku, na kterém stály. Chtěla budovy zcela zbourat
a na uvolněném místě postavit budovy nové. Nicméně
ujednala, že prodávající společnost demolici provede
sama, náklady měly navýšit prodejní cenu. Z formulací
použitých v judikátu není zcela zřejmé, zda po právní
stránce byly převedeny budovy včetně souvisejícího
pozemku nebo zastavěný pozemek včetně souvisejících
budov. Nicméně jak uvidíme dále, pro meritum případu je
to nepodstatné.

K prodeji a k započetí demolice došlo v tentýž den. Vznikl
spor, zda je možné převod osvobodit (dodání staré budo-
vy včetně pozemku, případně převod zastavěného
pozemku). Nebo by snad měla být transakce zdanitelná,
neboť ve své podstatě představuje převod stavebního
pozemku?

Evropský soudní dvůr konstatoval, že prodávající v rámci
svých právních vztahů s kupujícím dodal nemovitosti
a poskytl i demoliční služby. Analyzoval pak, zda musí být
dodání nemovitosti a demolice z hlediska DPH považová-
ny za dvě rozdílná a samostatná plnění, nebo za jediné
kombinované plnění sestávající z více složek. Zopakoval
z předchozí judikatury, že:
� Za určitých okolností musí být několik plnění formálně

oddělených považováno za jediné plnění (viz v tomto
smyslu rozsudky Part Service, bod 51, a RLRE Tellmer
Property, bod 18).

�

Judikatura

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

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

■ Dodání budovy určené k demolici – osvobození od DPH
– definice stavebního pozemku

Podle rozsudku ESD ze dne 19. 11. 2009, C-461/08 Don Bosco, http://eur-lex.europa.eu

âlánek 13 ãást B písm. g) ·esté smûrnice Rady 77/388/EHS, ve spojení s ãl. 4 odst. 3 písm. a) této smûrnice
musí b˘t vykládán tak, Ïe se osvobození od DPH nevztahuje na dodání pozemku, na nûmÏ se dosud
nachází zchátralá budova, jeÏ má b˘t strÏena, aby pak na jejím místû byla postavena nová stavba, a jejíÏ
demolice zaji‰Èovaná prodávajícím jiÏ byla pfied tímto dodáním zapoãata. Taková plnûní spoãívající
v dodání a demolici tvofií pro úãely DPH jediné plnûní, jehoÏ celkov˘m pfiedmûtem je nikoliv dodání
stávající budovy a pozemku k ní náleÏejícího, ale dodání nezastavûného pozemku, a to bez ohledu na
to, do jakého stadia dospûly demoliãní práce k okamÏiku skuteãného dodání pozemku.
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� Tak je tomu zejména v případě, kdy jsou dvě nebo více
dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou
povinnou k dani natolik úzce spojena, že objektivně
tvoří jediné nedělitelné hospodářské plnění, jehož
dělení by bylo umělé.

Dle ESD by rozdělení dodání pro společnost Don Bosco
umělé skutečně bylo. Konstatoval, že „činnosti prodávají-
cího, zkoumané z hlediska DPH, jsou úzce spjaty. Hos-
podářským předmětem těchto činností je dodání pozem-
ku, na kterém je možno zahájit stavbu. V tomto ohledu
nelze mít za to, že společnost Don Bosco nejprve získala
původní budovy s pozemkem k nim náležejícím, přičemž
pozemek za daného stavu nepředstavoval žádný užitek
pro její hospodářskou činnost, a teprve poté plnění týkají-
cí se demolice budov, které jediné bylo s to takový užitek
pozemku dodat. Z hlediska DPH tedy jde o jediné plně-
ní, jehož celkovým předmětem bylo nikoliv dodání stávají-
cí budovy, ale dodání nezastavěného pozemku.“

Zvýrazněný text dobře ilustruje rovinu uvažování ESD –
právní vztahy jsou podružné, z hlediska DPH je podstatné
hospodářské hledisko operace a užitek. Teprve od toho se
odvíjí charakter operace. To je prvým zásadním posel-
stvím judikátu Don Bosco.

Evropský soudní dvůr dále uvedl, že dodání nezastavěné-
ho pozemku společnosti Don Bosco je zdanitelné, pokud
jde o stavební pozemek. Zde připomněl, že přísluší členským

státům vymezit pozemky, které budou považovány za sta-
vební pozemky. Přitom však jasně řekl, že vymezení musí
sledovat účel směrnice, tj. osvobodit od DPH lze jen dodá-
ní nezastavěných pozemků, které nejsou určeny k zástav-
bě (tento názor se neobjevuje v judikatuře ESD poprvé,
totéž prezentoval ESD již v rozhodnutí C-468/93 Geme-
ente Emmen).

Stavebním pozemkem dle českého zákona o DPH je
pouze nezastavěný pozemek (naplňující další zákonem
vyjmenované znaky). Dle stávajících výkladů je pozemek
už zastavěným, pokud je na něm umístěn například plot
(nebo maringotka, kanalizace, vodovodní řad), je-li stav-
bou jako věcí. Rovněž se dovozuje, že pokud je převáděn
pozemek tvořený sumou parcel, pak pro naplnění defini-
ce zastavěného pozemku postačí, aby na jediné z těchto
parcel byla umístěna stavba jako věc.

Ve světle judikatury ESD se stávající výklad české definice
stavebního pozemku jeví značně formalisticky. Měli bychom
její interpretaci co nejvíce přiblížit možnostem, které dává
Šestá směrnice. Při hledání DPH režimu převodu pozemku
je nutné velmi obezřetně posuzovat obsah pojmu stavba
jako věc. Rovněž pokud bude převáděný pozemek (tvořený
jednou nebo i více parcelami) jen částečně zastavěn, je
nutné určit, na jakou část převáděného pozemku (pozemek
jako celek, parcela, část parcely) má být test zastavě-
nosti/nezastavěnosti vlastně aplikován. Toto může zásadně
změnit způsob práce s § 56 odst. 2 zákona o DPH.

Inzerce

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Směrnice Rady o společném systému daně z přidané hodnoty 
a zákon o dani z přidané hodnoty
s úvodním slovem Blanky Mattauschové a Jana Rambouska

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace, která obsahuje souhrn všech předpisů
upravujících harmonizovanou oblast daně z přidané hodnoty. Do publikace jsou zařazeny také
směrnice Rady 2008/8/ES a 2008/9/ES z února 2008, které od roku 2010 přinesou novou 
úpravu pravidel vracení daně a stanovení místa plnění u služeb. 

V publikaci naleznete:

� konsolidovaný oficiální překlad směrnice Rady 2006/112/ES ve znění směrnice 2006/138/ES a 2007/75/ES a překlad
souvisejících předpisů paralelně v českém i anglickém znění;

� převodní tabulky mezi Šestou směrnicí, směrnicí Rady 2006/112/ES a českým zákonem o dani z přidané hodnoty setří-
děné podle všech tří předpisů, které umožní rychle najít vztah mezi jednotlivými ustanoveními;

� převodní tabulky mezi Osmou a Třináctou směrnicí a českým zákonem o dani z přidané hodnoty;

� převodní tabulku mezi směrnicí Rady 2006/112/ES a souvisejícími českými zákony;

� výkladová stanoviska Ministerstva financí ČR.

Vydává společně nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. a Komora daňových poradců ČR.

Cena 425 Kč, stran 508, vazba brož.

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

základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Související rozhodnutí:
�� nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2003, čj. IV. ÚS

666/02.

„Stěžovatel vytvořil rezervu na opravu hmotného majetku
– mycí linka ISTOBAL včetně technologie a vnitřního
vybavení, vrat ČOV, vysavače, HYDROWASH, dofukova-
cí agregát včetně rozvodů. Ve zprávě o daňové kontrole
správce daně uvedl, že stěžovatel majetek získal formou
finančního pronájmu s následným odprodejem věcí, po
ukončení pronájmu byl majetek stěžovateli odprodán
v souladu s podmínkami nájemní smlouvy za kupní cenu
100 Kč. Uvedená mycí linka byla do obchodního majetku
společnosti zařazena dne 31. 3. 2002 s určenou vstupní
cenou ve výši 100 Kč, zaúčtována byla na účet 022 – Stro-
je, přístroje, zařízení. Správce daně dospěl k závěru, že
tuto rezervu nelze uznat jako výdaj dle § 24 odst. 2 písm. e)
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účin-
ném pro zdaňovací období roku 2003 (dále jen ,zákon
o daních z příjmů’), neboť dle § 7 odst. 1 zákona
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně
z příjmů, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále
jen ,zákon o rezervách’), lze rezervu tvořit pouze na opra-
vu hmotného majetku vymezeného zákonem, a to s odka-
zem na § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Dle toho-
to ustanovení se hmotným majetkem rozumí samostatné
movité věci, popřípadě soubory movitých věcí, jejichž
vstupní cena je s odkazem na § 29 odst. 2 téhož zákona
vyšší než 40 000 Kč. Vstupní cena mycí linky činila 100 Kč,
proto ji nelze považovat za hmotný majetek, na který by
bylo možno dle zákona o rezervách tvořit rezervu. S tímto
závěrem se ztotožnil též žalovaný jakožto odvolací orgán.

Nejvyšší správní soud přezkoumal v uvedeném rozsahu
napadený rozsudek krajského soudu a dospěl k závěru,
že kasační stížnost je důvodná.

Předmětem sporu je daňová uznatelnost výdaje ve formě
rezervy tvořené na opravu hmotného majetku.

V dané věci nebylo mezi účastníky sporné, že mycí linka,
na jejíž opravu byly rezervy tvořeny, je svým charakterem
majetkem, na který lze dle § 7 odst. 1 zákona o rezervách
tvořit rezervu, neboť je zařazena do odpisové skupiny č. 2
a její doba odepisování je šest a více let. Překážku mož-
nosti tvorby rezervy jako daňově uznatelného nákladu dle
finančních orgánů založil způsob jejího pořízení formou
leasingu, přesněji odkoupení tohoto majetku po ukončení
leasingu za cenu nižší nežli 40 000 Kč, neboť na základě
této skutečnosti stejný předmět přestal splňovat podmín-
ky definice hmotného majetku dle § 26 odst. 2 písm. a)
zákona o daních z příjmů. Nejvyšší správní soud se musel
vypořádat se stěžejní námitkou stěžovatele, zda tato sku-
tečnost je způsobilá založit překážku v tvorbě rezervy na
opravy tohoto majetku, jakožto daňově uznatelného nákla-
du, a odlišit jej pro účely oprávněnosti tvorby rezerv od
zcela shodného majetku, který byl pořízen jinou formou.

Zásadní pro uvedené posouzení je otázka, zda zákon
o rezervách v § 7 odst. 1 vymezil ,hmotný majetek’, na
jehož opravy lze tvořit rezervy, výhradně odkazem
na definici hmotného majetku v § 26 odst. 2 zákona
o daních z příjmů, tj. ‘samostatné movité věci, popřípadě
soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekono-
mickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než
40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než
jeden rok’, a tuto množinu předmětů ještě dále omezil
podmínkou, že doba odpisování tohoto majetku stanove-
ná zákonem o daních z příjmů je šest a více let; nebo zda

�

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

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

■ Správa daní: Rezerva tvořená na majetek po skončení finančního
leasingu

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, čj. 9 Afs 61/2008-48,
www.nssoud.cz.

Na majetek nabyt˘ po skonãení finanãního leasingu lze tvofiit rezervu na opravy, pfiestoÏe byl nabyt za
cenu niÏ‰í neÏ 40.000 Kã, a nepfiedstavuje tak hmotn˘ majetek.

Judikatura

JU
D

IK
A

T
U

R
A

 S
P

R
Á

V
N

ÍC
H

 S
O

U
D

Ò
â

E
S

K
É

 R
E

P
U

B
L

IK
Y



3300e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 2/2010

je odkaz na § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů nutno
chápat jako příkladný výčet hmotného majetku, který je
obligatorně omezen pouze podmínkou doby odpisování
delší než šest let.

Dle gramatického výkladu ustanovení § 7 odst. 1 zákona
o rezervách lze konstatovat, že toto ustanovení obsahuje
výslovně několik podmínek pro tvorbu rezervy jakožto
daňově uznatelného výdaje, a to: 1) minimální šestiletá
doba odpisování hmotného majetku dle zákona o daních
z příjmů; 2) poměr k tomuto majetku, a to buď na zákla-
dě vlastnického práva či práva hospodařit s tímto majet-
kem, 3) u nájemců hmotného majetku smluvní písemný
závazek k opravám tohoto majetku. Tyto podmínky jsou
v § 7 odst. 1 zákona o rezervách explicitně uvedeny. Dále
předmětné ustanovení obsahuje za užitým termínem ,hmot-
ný majetek’ odkaz ve formě zákonné poznámky, která odka-
zuje na § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Dle názoru
Nejvyššího správního soudu je při nalézání smyslu právního
předpisu gramatickým výkladem nutno rozlišit výslovné uve-
dení podmínek určitého jednání v ustanovení zákona pří-
mým popisem těchto podmínek od poznámky učiněné ve
formě odkazu na určitý právní předpis či jeho ustanovení.

Dle názoru Nejvyššího správního soudu se nebylo možno
při posuzování důvodnosti žaloby stěžovatele omezit
pouze na otázku, jestli správce daně měl použít definici
hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů nebo
aplikovat definici dle účetních předpisů, jak spornou otáz-
ku vymezil krajský soud. Stěžovatel sice tento žalobní bod
v žalobě vznesl, avšak namítal nezákonnost rozhodnutí
i z jiných důvodů, které zůstaly nezodpovězeny, například
použití zužujícího výkladu v neprospěch daňového sub-
jektu, opomenutí ekonomické podstaty tvorby rezerv,
neodůvodněné rozlišování přípustnosti tvorby rezerv
u stejných předmětů dle způsobu jejich pořízení.

Nejvyšší správní soud postupoval dále cestou logického
a teleologického výkladu ustanovení § 7 odst. 1 zákona
o rezervách. Důvody pro tvorbu rezerv jsou jednoznačně
ekonomické. Rezervy představují fiktivní výdaj, jedná se
o časově rozprostřený náklad na budoucí výdaj. V přípa-
dě rezerv na opravu hmotného majetku se jedná o rozlo-
žení většího výdaje finančních prostředků, které daňový
subjekt předpokládá vynaložit na opravu hmotného
majetku, do několika zdaňovacích období, nikoli pouze
do toho, v němž je výdaj skutečně vynaložen. Tato mož-
nost je pro daňový subjekt fakultativní, většinou k ní při-
stupuje jako k daňově výhodnému opatření, tj. z důvodu
optimalizace svého daňového základu. Tento rovnoměr-
nější a pro daňové subjekty výhodnější způsob postupné-
ho zahrnování výdajů (nákladů) na opravy do daňových
výdajů (nákladů) však též lépe zobrazuje skutečný stav
hospodaření daňového subjektu, neboť výdaj na opravu
majetku, který daňový subjekt užívá po několik zdaňova-
cích období, nezkreslí hospodářský výsledek pouze v jedi-
ném zdaňovacím období.

Zákon o rezervách určuje tedy výchozí parametry majet-
ku, na jehož opravy lze tvořit rezervy jakožto daňově

uznatelný výdaj (náklad), tj. hmotný majetek s dobou
odepisování 6 a více let (podmínku vlastnictví v tomto pří-
padě není nutno zdůrazňovat, vlastnictví mycí linky po
ukončení smlouvy o finančním pronájmu s následnou
koupí nebylo sporné). Dále již zákon možnost tvorby
rezervy na opravu tohoto majetku časově neomezuje,
nestanoví tedy například maximální dobu používání
majetku, po jejímž uplynutí již není efektivní jej opravovat
a na tyto opravy tvořit rezervy. Ustanovení § 7 odst. 3
zákona o rezervách pouze výslovně vylučuje tvorbu
rezerv na opravu majetku, který je určen k likvidaci;
u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvída-
né nebo nahodilé události; případně u něhož jde o opra-
vy, které se pravidelně opakují každý rok.

Dle názoru Nejvyššího správního soudu je podstatné, že
zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách nestanoví
kromě podmínky, že majetek není určen k likvidaci
(a minimální doby odepisování) žádné časové kritérium,
tj. nerozlišuje majetek, na který by ještě bylo možno
a naopak již nebylo možno tvořit rezervy za účelem opra-
vy tohoto majetku. V tomto světle je tedy nutno přisvědčit
stěžovateli, že nelze vyloučit situace, kdy v určitém časo-
vém okamžiku by pro dva zcela identické přístroje – jak
kvalitativně, tak dobou používání – platily při výkladu
zvoleném žalovaným a krajským soudem dva odlišné reži-
my pro možnost tvorby rezervy jakožto daňově uznatel-
ného nákladu, a to pouze s ohledem na formu jejich poří-
zení, která po uplynutí maximální doby odepisování není
daňově ani účetně relevantní skutečností. Vzhledem
k povinnosti šetřit podstatu práv osob při výkonu veřejné
moci by bylo nutno stanovit racionální důvod tohoto roz-
lišení. Tento racionální důvod však dle Nejvyššího správ-
ního soudu v § 7 ani v jiném ustanovení zákona o rezer-
vách uveden není, není rovněž zmíněn v rozhodnutí
žalovaného ani v rozsudku krajského soudu.

Dle čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, čl. 4 Listiny
základních práv a svobod a konstantní judikatury Ústav-
ního soudu (viz například nález ze dne 15. 12. 2003,
sp. zn. IV. ÚS 666/02, dostupný na http://nalus.usoud.cz)
je možno postupovat v neprospěch daňového subjektu
pouze tehdy, pokud to zákon výslovně stanoví. Jak je výše
rozebráno, ustanovení § 7 zákona o rezervách však
nestanoví výslovně, že rezervy lze tvořit pouze na opravu
majetku definovaného § 26 odst. 2 zákona o daních z pří-
jmů. Odkaz na toto ustanovení ve formě poznámky č. 12
je významnou interpretační pomůckou, která musí být
následně vyložena a správně aplikována, nejedná se však
o výslovné znění zákona.

Podstatou § 7 zákona o rezervách a § 24 odst. 2 písm. e)
zákona o daních z příjmů je umožnit daňovému subjektu
předem rozprostřít náklad, který následně skutečně vyna-
loží na opravu hmotného majetku s minimální dobou
odepisování 6 let (tj. dlouhodobě využívaného majetku),
do několika zdaňovacích období předcházejících realiza-
ci opravy. V okamžiku tvorby rezervy se jedná o fiktivní
výdaj, do daňového základu se však promítne jako
náklad pouze za podmínky, že je následně skutečně
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vynaložen za podmínek stanovených zákonem. Na rozdíl
od odpisů, kde forma pořízení či vlastnictví majetku urču-
je způsob, rychlost a výši odepisování majetku, zákon
o rezervách v § 7 neuvádí důvody, které by zakládaly roz-
lišení oprávněnosti tvorby rezerv na opravu majetku dle
způsobu jeho pořízení. Ve znění účinném pro rok 2003,
kdy bylo s tvorbou rezervy započato, zákon umožňoval
tvořit rezervy na opravu hmotného majetku vlastníkům,
bez rozlišení mezi nimi, a dále nájemcům hmotného
majetku, kteří byli k opravám najatého hmotného majet-
ku smluvně písemně zavázáni.

Z uvedeného vyplývá, že pokud by stěžovatel tvořil rezer-
vy na opravu předmětné mycí linky za trvání finančního
leasingu, byl by k tomu dle výkladu žalovaného opráv-
něn, neboť před ukončením smlouvy o finančním proná-
jmu a odkoupením předmětu leasingu za cenu 100 Kč
nebylo pochyb o tom, že mycí linka je hmotným majetkem
ve smyslu § 26 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů.
Změna v posouzení charakteru tohoto předmětu nastala
až vyjádřením kupní ceny při ukončení dlouhodobého
finančního pronájmu, které je však zcela obvyklé, nevy-
jadřuje hodnotu odkupovaného předmětu, ale skuteč-
nost, že cena pronajaté věci byla již postupně uhrazena
formou leasingových splátek v období trvání finančního
pronájmu. Avšak právě tuto skutečnost žalovaný považo-
val za stěžejní při posouzení, zda na opravu dotyčného
předmětu lze tvořit rezervy či nikoliv. Pokud by stěžovatel
využil svého oprávnění nájemce a tvořil se souhlasem pro-
najímatele rezervu na opravu mycí linky v průběhu
finančního pronájmu, byla by tato rezerva daňově uzna-
telným výdajem dle § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních
z příjmů. Pokud by však k témuž předmětu začal tvořit
rezervu na jeho opravu ihned po nabytí do vlastnictví po
ukončení leasingu, již by tvorba rezervy nebyla oprávně-
ná, neboť by dle výkladu žalovaného tento předmět
pozbyl charakter hmotného majetku. Takový výklad
nemá logickou oporu též v porovnání s § 7 odst. 9 záko-
na o rezervách (ve znění platném pro zdaňovací období
roku 2003), dle něhož dokonce stěžovatel v započaté
tvorbě rezervy mohl pokračovat i poté, kdy se stal
v průběhu tvorby rezervy na opravu vlastníkem původně

najatého hmotného majetku, byla-li by dodržena odů-
vodněnost a účelovost k původnímu předmětu tvorby.

Uvedená interpretace § 7 odst. 1 zákona o rezervách se
zdá nelogická a neudržitelná. Je tedy nutno konstatovat,
že striktní akceptace výkladu, podle kterého je pro opráv-
něnost tvorby rezervy nezbytné vždy aplikovat definici
hmotného majetku dle § 26 odst. 2 a § 29 zákona
o daních z příjmů, vede v daňovém řízení k důsledkům,
pro které nelze nalézt zákonnou oporu. Veškeré podmín-
ky uvedené § 7 zákona o rezervách pro tvorbu rezervy
jakožto uznatelného daňového výdaje akcentují z hledis-
ka povahy opravovaného předmětu dlouhodobý charak-
ter majetku, dále odůvodněnost a účelovost plánované
opravy. Výslovnou podmínkou je stanovená doba odepi-
sování majetku, o tom v dané věci nebylo sporu. Jiný
racionální důvod pro rozlišení majetku dle způsobu jeho
pořízení pro oprávněnost tvorby rezerv nebyl shledán.

Nejvyšší správní soud na základě uvedených skutečností
dospěl k závěru, že pokud majetek v okamžiku jeho
odkoupení po ukončení smlouvy o dlouhodobém finanč-
ním pronájmu věci, tj. před určením ,zbytkové’ ceny, za
kterou pronajímatel po ukončení pronájmu předmět
odkupuje, splňuje kritéria hmotného majetku dle § 26
odst. 2 a § 29 zákona o daních z příjmů, neztrácí tento
charakter pro účely tvorby rezervy na opravu tohoto
majetku pouze stanovením jeho kupní (vstupní) ceny
nižší než 40 000 Kč. Vzhledem k tomu, že zákon o rezer-
vách nestanoví časový test pro možnost oprav hmotného
majetku, musí vlastník hmotného majetku pořízeného for-
mou finančního leasingu prokázat při tvorbě rezerv na
opravu takového majetku jeho charakter odpovídající
hmotnému majetku před odkoupením, dále oprávněnost
a účelnost tvorby rezervy dle explicitně vyjádřených pod-
mínek v § 7 zákona o rezervách.

Nejvyšší správní soud proto přisvědčil námitkám vznese-
ným stěžovatelem v kasační stížnosti, napadený rozsudek
krajského soudu podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil a věc
vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.“
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Související ustanovení:
�� § 49 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přida-

né hodnoty,
�� § 64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní

a poplatků.

Související rozhodnutí:
�� usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2006, sp. zn.

Pl. ÚS 19/04,
�� usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, 

sp. zn. II. ÚS 75/93,
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

19. 2. 2009, čj. 5 Afs 99/2008-59
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

29. 8. 2007, čj. 1 As 3/2007-83,
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

31. 1. 2007, čj. 7 Afs 140/2005-55,
�� rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 

2. 11. 2007, čj. 7 Ca 60/2005-43,
�� rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 3. 2005,

čj. 29 Ca 235/2002.

Tento případ, v němž krajský soud zrušil rozhodnutí
finančního ředitelství a toto zrušení bylo, i přes podanou
kasační stížnost finančním ředitelstvím, ze strany Nejvyšší-
ho správního soudu potvrzeno, se týkal přiznání, resp.
nepřiznání úroku ze zaviněného přeplatku na dani z přida-
né hodnoty za zdaňovací období třetího čtvrtletí roku 2004.

Mezi účastníky tohoto řízení již nebylo sporu o vzniku pře-
platku na dani z přidané hodnoty, neboť ten již byl daňo-
vému subjektu vrácen (ač se ho daňový subjekt musel rov-
něž domáhat prostřednictvím soudního řízení). Spor mezi
účastníky tohoto řízení byl ohledně úroku z tohoto pře-
platku. Klíčové zde tedy bylo vyložení pojmu „zavinění“
správce daně. Z tohoto pohledu je tedy velmi důležité znát
i podstatu původního sporu ohledně samotného vzniku
přeplatku na DPH. O co tedy v původním sporu šlo?

Daňový subjekt podal dne 25. 10. 2004 daňové přiznání
k DPH za 3. čtvrtletí roku 2004 na daňovou povinnost ve
výši 3.366.209 Kč a daň byla v souladu s § 46 odst. 5 záko-
na č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen
„ZSDP“) vyměřena. Dne 15. 11. 2004 bylo podáno doda-
tečné daňové přiznání za 3. čtvrtletí roku 2004, ve kterém
byla uvedena daňová povinnost nižší o částku 2.682.555 Kč.
Dodatečné daňové přiznání bylo podáno z důvodu, že
daňový subjekt nesprávně uplatnil u uskutečněných zda-
nitelných plnění (prodej bytů) základní sazbu místo sazby
snížené. Správce daně toto dodatečné daňové přiznání
v souladu se zákonem posoudil jako odvolání. Jelikož
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále
jen „ZDPH“) až do 31. 12. 2008 bylo ustanovení § 49
odst. 2 ve znění, podle něhož v případě, kdy plátce zjistil po
vyměření daně, že uskutečnil plnění nebo přijal platbu
a u tohoto plnění uplatnil jinou než platnou sníženou nebo
základní sazbu daně nebo osvobození od daně a zvýšil tím
daňovou povinnosti, nebylo možno opravu daně a výše daně
provést, správce daně odvolání zamítl. Proti tomuto rozhod-
nutí daňový subjekt podal správní žalobu, v níž se domáhal
zrušení rozhodnutí o zamítnutí odvolání s tím, že se odvolá-
val na princip přímého účinku komunitárního práva.

Ustanovení § 49 odst. 2 ZDPH ve znění do 31. 12. 2008
totiž bylo v přímém rozporu s právem ES, neboť došlo
k nesprávné implementaci Šesté směrnice Rady
77/388/EHS ze dne 17. 5. 1997, o harmonizaci právních
předpisů členských států týkajících se daně z přidané hod-
noty, která byla s účinností od 1. 1. 2007 nahrazena směr-
nicí 2006/112/ES (dále jen „Šestá směrnice“). Nesprávná
implementace Šesté směrnice byla již potvrzena i judika-
turou Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“)
(zejména rozsudky 342/87 Genius Holding, C-35/05
Reemtsma Cigarettenfabriken, C-78/02 Karageorgou),
stejně jako důvodovou zprávou k zákonu č. 302/2008 Sb.,
který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009 a kterým se mění výše
uvedené ustanovení § 49 odst. 2 ZDPH ve smyslu, že
opravu výše daně lze provést.

�

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

Mgr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA, advokátka, č. osvědčení ČAK 12655

■ Zavinění správce daně a přímý účinek komunitárního práva

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2009, čj. 5 Afs 53/2009-63,
www.nssoud.cz.

KaÏd˘ orgán vefiejné moci je povinen aplikovat komunitární právo pfiednostnû pfied ãesk˘m právem
tehdy, pokud je ãesk˘ zákon v rozporu s právem komunitárním.

Správní orgány pochybily, neuplatnily-li v pfiípadû Ïalobce eurokonformní v˘klad zákona. Správce
danû je odpovûdn˘ za to, Ïe zákon o dani z pfiidané hodnoty nevyloÏil v souladu s ·estou smûrnicí.

JU
D

IK
A

T
U

R
A

 S
P

R
Á

V
N

ÍC
H

 S
O

U
D

Ò
â

E
S

K
É

 R
E

P
U

B
L

IK
Y



3333e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 2/2010

Nejvyšší správní soud v této souvislosti popisuje princip
přímého účinku práva ES a v této věci odkazuje (pouze)
na významný judikát ESD ve věci 41/74 Van Duyn.
K tomuto si dovoluji doplnit, že základním rozhodnutím,
kde se ESD poprvé zmínil o přímém účinku je již téměř
padesát let starý případ 26/62 Van Gend en Loos. Pod-
mínky, které zde ESD stanovil pro čl. 25 (dříve čl. 12)
Smlouvy o založení Evropských společenství (dále jen
„SES“), ale které lze zobecnit a vztáhnout i na jiná ustano-
vení práva ES podobných vlastností, jsou následující: 
„Článek 12 obsahuje jasný a bezpodmínečný zákaz, který
není pozitivní, ale negativní povinností. Tato povinnost
není podmíněna žádnou výhradou ze strany členských
států, která by její splnění podmínila tím, že budou přija-
ta legislativní opatření podle národního práva. Právě tato
povaha tento zákaz ideálně předurčuje k tomu, aby vyvo-
lával přímý účinek v právním vztahu mezi členskými státy
a jejich příslušníky.“

Princip přímého účinku, jeho podmínky a možnosti pou-
žití pak ESD dále rozvíjel v případě interpretace dalších
jednotlivých ustanovení SES. Z dalších významných judi-
kátů ohledně přímého účinku lze zmínit rozhodnutí ve
věci 6/64 Costa či 2/74 Reyners. V tomto posledně jme-
novaném případu na rozdíl od případů předcházejících
ESD stanovil, že SES může být přímo vyvolána jednotlivci
za účelem napadnutí očividného příkladu národní diskri-
minace proti nim, zatímco mnoho případů ohledně pří-
mého účinku (včetně výše zmíněných rozhodnutí Van
Gend en Loos a Costa) se týká vynucování závazků proti
členskému státu, který pochybil při implementaci komunitár-
ního práva. Tento rozsudek však ukazuje na použití přímého
účinku v případě pochybení legislativních orgánů Společen-
ství. K rozšíření přímého účinku i pro ustanovení směrnic
došlo rozhodnutím ve věci 9/70 Franz Grad, z něhož mnohé
argumenty byly převzaty právě v případu zmíněném Nejvyš-
ším správním soudem, a to 41/74 Van Duyn.

Cílem přímého účinku je nepřipustit, aby pochybením
členského státu trpěla práva jednotlivců. Jednotlivci se tak
mohou dovolávat komunitárního práva přímo před
národními orgány. I netransformovaná směrnice může mít
přímý účinek, neboť jednotlivci nemohou trpět tím, že
členský stát neplní své povinnosti. Ve výše uvedeném pří-
padu 41/74 Van Duyn byly definovány podmínky pro
použití přímého účinku, a to následovně:
1. marné uplynutí lhůty pro transpozici a implementaci

směrnice,
2. dostatečná přesnost a bezpodmínečnost příslušného

ustanovení,
3. přímou aplikací směrnice nedojde k uložení povinnos-

tí jednotlivci (tedy správce daně nemůže využít směr-
nici v neprospěch daňového subjektu, zatímco on ji ve
svůj prospěch použít může).

Městský soud v Praze rozhodnutí o odvolání zrušil, čímž
dal za pravdu daňovému subjektu. Na základě tohoto roz-
sudku poté správce daně vydal rozhodnutí o stanovení
daně v souladu s dodatečným daňovým přiznáním. Poté
byl daňovému subjektu rovněž vrácen přeplatek na dani

z přidané hodnoty, tedy částka, o níž byla daňová povin-
nost v dodatečném daňovém přiznání nižší než daňová
povinnost uvedená v řádném daňovém přiznání. Daňový
subjekt bezprostředně po vrácení přeplatku na dani z při-
daného hodnoty podal žádost o přiznání úroku ze zavině-
ného přeplatku. Tato však byla zamítnuta s odůvodněním,
že správce daně vznik přeplatku nezavinil.

K námitce správce daně, že přeplatek vznikl zaviněním
daňového subjektu, neboť tento podal daňové přiznání,
ve kterém uvedl chybně daň, Nejvyšší správní soud uvedl,
že není relevantní, jelikož daňový subjekt poté podal
dodatečné daňové přiznání, v němž daň vyčíslil správně
a správce daně v této správné výši přesto daň nevyměřil.
Nehledě na to, že daňový subjekt nikdy nepožadoval úrok
ze zaviněného přeplatku za období, ve kterém bylo pochy-
bení spočívají v uvedení nesprávně vyšší sazby DPH k jeho
tíži. „Uvedl-li si žalobce chybný údaj sám, stěží lze hovořit
o jakémkoli pochybení správce daně. Odmítá-li však
správce daně takto nesprávně odvedené finanční pro-
středky vrátit, a to za situace, kdy žalobce na svou chybu
správce daně ve lhůtě stanovené pro odvolání řádně pro-
cesně upozornil a řádně rozhodné skutečnosti doložil,
jedná se o závažné pochybení správce daně, jehož
důsledkem je neoprávněné zadržování finančních pro-
středků žalobce, za které mu náleží úrok. ... od momentu,
kdy správce daně odmítl předmětné finanční prostředky
vrátit, vznik tohoto přeplatku zavinil.“

Při posuzování této problematiky je nutno si uvědomit,
proč vlastně správce daně daň na základě dodatečného
daňového přiznání nevyměřil, resp. vyměřil až poté, kdy
jeho rozhodnutí bylo zrušeno soudem.

Správce daně při posuzování dodatečného daňového při-
znání vycházel z českého zákona o dani z přidané hodno-
ty a neaplikoval evropské právo, ač měl. Správce daně svůj
postup podle českého zákona odůvodňoval tím, že nene-
se odpovědnost za to, že evropské předpisy byly nespráv-
ně implementovány do zákona. Nesprávnou implementa-
ci podle názoru správce daně nemůže řešit správní orgán
sám, ale měl by ji vždy řešit soud. K tomuto Nejvyšší
správní soud podotkl, že správce daně nenese odpověd-
nost na za nesprávnou implementaci evropských předpi-
sů, ale za jejich nesprávnou aplikaci. Přestože správce
daně nemůže za to, že Česká republika nesprávně imple-
mentovala Šestou směrnici, jako orgán veřejné moci je
správce daně povinen postupovat v souladu s evropským
právem a v případě rozporu přímo aplikovat ustanovení
komunitárního práva, které má přímý účinek. Tím, že
správní orgány zadržovaly částku 2.682.555 Kč po dobu
téměř tří let neoprávněně, nabízí se otázka, zda-li by z této
částky neměl být daňovému subjektu přiznán úrok ve
smyslu § 64 odst. 6 ZSDP.

Jak v tomto konkrétním případě dovodil již prvostupňový
soudní orgán, správce daně měl postupovat podle Šesté
směrnice, a nikoli podle zákona o dani z přidané hodnoty.
Tuto základní premisu, tedy že každý orgán veřejné moci
je povinen aplikovat komunitární právo přednostně před
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českým právem, je-li český zákon v rozporu s právem
komunitárním, vyslovil již Ústavní soud v usnesení pléna
sp. zn Pl. ÚS 19/04 ze dne 21. 2. 2006. Podobně se vyjád-
řil i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 29. 8. 2007, 
čj. 1 As 3/2007-83, v němž je uvedeno: 

„Při hodnocení skutkových okolností, ke kterým došlo po
přistoupení České republiky k Evropské unii, představují
právo Evropských společenství a judikatura Soudního
dvora ES povinné výkladové vodítko pro aplikaci českého
práva, které bylo přijato k provedení práva Společenství.“

Právo a povinnost samostatně aplikovat evropské právo
a v případě potřeby neaplikovat vnitrostátní úpravu bylo
již řešeno i u Evropského soudního dvora. Namátkou
uveďme rozhodnutí ve věci 103/88 Fratelli Constanzo, na
jehož základě mají orgány státu povinnost vypořádat se
s přímým účinkem směrnic, rozhodnutí C-188/89 A. Fos-
ter and others, kde ESD upřesnil, že povinnost uznat
přímý účinek mají i orgány a organizace podřízené státní
moci a kontrole nebo ty, které mají speciální pravomoci
rozhodovat o právech a povinnostech jednotlivců či roz-
hodnutí ve věci C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi,
v němž je stanoveno, že je v pravomoci správního orgánu
neaplikovat vnitrostátní ustanovení. Ve věci C-431/92
Komise v. Německo byla zakotvena povinnost znát právo
Evropských společenství a aplikovat je z úřední povinnos-
ti. V neposlední řadě uvedu i rozhodnutí ve věci 8/81
Ursula Becker nebo 221/88 ECSC, v nichž bylo dovozeno,
že ustanovení směrnice mohou být vyvolána rovněž proti
daňovým úřadům. Z výše uvedeného lze dovodit, že
správce daně jakožto správní orgán má povinnost se
samostatně vypořádat s prameny práva Evropských spo-
lečenství. V tomto případě se nemůže odvolávat na to, že
D pokyny nebo interní DS pokyny žádnou takovou povin-
nost nestanovují. Pokud by správce daně neaplikoval
evropskou legislativu v případě, kdy tak učinit měl, mělo
by se jednat o vadné rozhodnutí, které vyústí buď v nepře-
zkoumatelnost (§ 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb.,
soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) či nezákon-
nost (§ 78 odst. 1 s. ř. s).

„Zavinil“ tedy správce daně v tomto případě vznik pře-
platku? Interpretací pojmu zavinění správce daně se již
zabýval Krajský soud v Brně v rozsudku ze dne 11. 3. 2005,
čj. 29 Ca 235/2002. Krajský soud v Brně k problematice
zavinění správce daně uvedl, že zavinění je v těchto přípa-
dech nutno vyložit jako pochybení, například bylo-li roz-
hodnutí správce daně zrušeno soudem nebo změněno
odvolacím orgánem. Dále Nejvyšší správní soud ve svém
rozhodnutí ze dne 31. 1. 2007, čj. 7 Afs 140/2005-55
uvedl víceméně totožný závěr, přičemž svoje stanovisko
odůvodnil tím, že termín „zavinění u správce daně“ nelze

vykládal pouze za použití jazykového výkladu ve smyslu
občanskoprávním nebo trestněprávním, tedy ve formě
úmyslu nebo nedbalosti, a to proto, že formulace „zavině-
ní vzniku přeplatku správce daně“ je nepřesná. Správce
daně vystupuje v daňovém řízení jako organizační složka
státu a ta jako taková není právnickou osobou. Jelikož
správce daně není ani fyzickou ani právnickou osobou,
nemá právní subjektivitu, z čehož vyplývá, že je logicky
vyloučeno, aby něco zavinil. Termín zavinění je tedy nutné
vyložit jako pochybení správce daně.

Nejvyšší správní soud poukázal i na úpravu důkazního
břemene v daňovém řízení, resp. na skutečnost, že důkaz-
ní břemeno ohledně svých tvrzení má daňový subjekt,
nikoli správce daně. Nelze dovodit, že tam, kde je daňový
subjekt v důkazní nouzi, přechází důkazní břemeno na
správce daně. Pokud daňový subjekt předloží nové důkazy
v řízení o odvolání, není možné hovořit o zavinění správce
daně. Nejvyšší správní soud dále připomíná, že o zavinění
správce daně nemůže jít ani tehdy, byla-li nařízena a nebo
povolena obnova řízení, neboť zde je již z povahy tohoto
opravného prostředku zavinění vyloučeno.

Postupoval-li správce daně podle ustanovení, které je
neslučitelné s komunitárním právem, pochybil. Přestože
daňový subjekt pochybil sám tím, že v daňovém přiznání
uplatnil nesprávnou sazbu daně a správci daně bylo toto
pochybení daňového subjektu známo, správce daně takto
nesprávně stanovenou daň akceptoval, místo aby apliko-
val přímý účinek. Podle Nejvyššího správního soudu
v tomto případě není na místě dovolávat se § 2 odst. 2
ZSDP, podle nějž správce daní v řízení má postupovat tak,
aby nebyly zkráceny daňové příjmy, neboli veřejný zájem
na výběru daní nemůže být na újmu právům a povinnos-
tem osob, které daňová povinnost stíhá.

Rovněž je nutno si uvědomit, že přiznání úroku ze zavině-
ného přeplatku nevylučuje postup podle zákona 
č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
výkonem veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem.

Na závěr lze ještě podotknout, že jelikož daňový subjekt
byl ve věci úspěšný, Nejvyšší správní soud mu přiznal
náhradu nákladů řízení. Přestože daňový subjekt měl
úspěch ve věci již u soudu prvního stupně, tedy u Městské-
ho soudu v Praze, tento mu náhradu nákladů řízení s pou-
kazem na ustanovení § 60 odst. 7 s. ř. s. z důvodů zvláštní-
ho zřetele nepřiznal, neboť dle soudu by nebylo přisouzení
náhrady nákladů řízení vůči správnímu orgánu spravedlivé,
když správní orgán podle názoru Městského soudu v Praze
správce daně postupoval v souladu s příslušnými předpisy
a zákon mu jiný postup procesně neumožňoval.
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Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník KDP ČR

Kvalifikační zkoušky na daňového poradce

� Slavnostní předávání osvědčení
Prezidium vzalo na vědomí informaci o mimořádném termínu ústní části kvalifikační zkoušky a schválilo termín 24. 5. 2010
pro slavnostní předávání osvědčení novým daňovým poradcům, kteří budou zapsáni po úspěšném složení kvalifikační
zkoušky v mimořádném termínu a v řádném termínu jarního zkušebního období roku 2010. Předávací akt proběhne
v reprezentativních prostorách Nové Radnice v Brně.

Daňové poradenství

� Žádosti o přerušení výkonu daňového poradenství
Prezidium schválilo čtyři žádosti o přerušení výkonu daňového poradenství v souladu s čl. 3 odst. 5 Stanov Komory.

� Neplatiči členských příspěvků za rok 2008
Prezidium Komory schválilo návrh ve věci postupu proti daňovým poradcům, kteří nesplnili povinnost dle § 6 odst. 9 písm. f)
zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, tedy neuhradili členský příspěvek za
rok 2008, a seznam neplatičů předává Dozorčí komisi.

� Ustanovení znalce z oboru daňové problematiky
Prezidium projednalo žádost Policie České republiky o ustanovení znalce z oboru daňové problematiky a ustanovilo
daňového poradce jako znalce pro vypracování znaleckých posudků v dané věci.

� Odpovědi krajských obchodních soudů
Prezidium vzalo na vědomí odpovědi tří obchodních rejstříků k upozornění Komory na postup obchodních rejstříků při
provádění automatických změn zápisů předmětu činnosti „daňové poradenství“ na živnost „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 a 3“ živnostenského zákona. Rejstříky ve svých odpovědích chybu přiznávají a prohlašují, že
proškolily odpovědné zaměstnance a k těmto pochybením by tak již nemělo docházet.

Právnické osoby

� Systém plateb právnických osob
Prezidium KDP ČR projednalo systém plateb právnických osob včetně žádostí a připomínek některých daňových poradců
a právnických osob a k celému systému konstatovalo následující.

S účinností od 31. 10. 2007 došlo k novele zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kdy do § 11 odst. 2 byly
zařazeny pod legislativní zkratku „daňový poradce“ také právnické osoby oprávněné poskytovat daňové poradenství. Tato
úprava byla výsledkem iniciativy konkrétního poslance a Komora daňových poradců ČR se na ní nepodílela. Na tuto
úpravu bylo nutné reagovat i v zákoně č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR (dále
jen „zákon č. 523/1992 Sb.“), a to především na základě podnětů Ministerstva financí ČR. Pokud se právnické osoby
dostaly v daňovém řízení do pozice daňových poradců, bylo nezbytné je podřadit pod profesní regulaci a garantovat tím
dodržování profesních standardů daňového poradenství. 

Na přípravě novely zákona č. 523/1992 Sb. se Komora daňových poradců ČR podílela z toho důvodu, aby vlastní
nastavení systému poskytování daňového poradenství právnickými osobami bylo ponecháno na vnitrokomorovou úpravu
v rámci Stanov. Po nabytí účinnosti novely zákona č. 523/1992 Sb. od 1. 7. 2008 byla předložena v roce 2008 Valné
hromadě KDP ČR novela Stanov KDP ČR, která blíže upravila podmínky poskytování daňového poradenství právnickými
osobami včetně systému dohledu nad právnickými osobami. Spolu s touto novelou Stanov KDP ČR byl přijat usnesením
Valné hromady KDP ČR dne 7. 11. 2008 systém plateb právnických osob, kde byly tyto platby formulovány jako poplatky
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a schválena jejich výše, struktura i způsob výběru hlasováním, ve kterém pro novelu Stanov hlasovalo 90,34 % přítomných
daňových poradců a pro nový systém plateb právnických osob hlasovalo 74,84 % přítomných daňových poradců.
S ohledem na nastavenou právní úpravu a veřejnoprávní postavení Komory daňových poradců ČR bylo následně zjištěno,
že Komora může tyto poplatky aplikovat pouze jako soukromoprávní platby v režimu DPH podobně jako např. v případě
bankovních poplatků. S ohledem na tuto skutečnost byl Valné hromadě KDP ČR předložen v listopadu 2009 návrh
terminologické změny Stanov KDP ČR a systému plateb právnických osob. Valná hromada se nesešla usnášeníschopná,
do její usnášeníschopnosti chybělo 2,98 % členů Komory, a nemohlo tak dojít ke schválení této změny. Proto Prezidium
KDP ČR na svém zasedání dne 14. 12. 2009 problém projednalo a přijalo v souladu s čl. 19 odst. 4 písm. g) Stanov KDP ČR
opatření k zajištění financování činností spojených s právnickými osobami evidovanými Komorou tak, aby náklady spojené
s evidencí právnických osob nenesly fyzické osoby. Toto opatření bude účinné do konání příští Valné hromady KDP ČR.
Na základě tohoto opatření Prezidium dále uložilo kanceláři Komory vystavit všem zaevidovaným právnickým osobám
daňové doklady na příspěvek za zaevidování do seznamu právnických osob s datem zdanitelného plnění 
14. 12. 2009, tj. datum přijetí opatření. Tento daňový doklad byl vystaven s ohledem na to, že s přijatým novým systémem
plateb se příspěvek za zaevidování právnické osoby do seznamu KDP ČR stal zdanitelným plněním z pohledu DPH.

Prezidium se na svém zasedání dne 18. 1. 2010 seznámilo s informací Dozorčí komise KDP ČR, která obdržela jednak
podněty na přezkoumání postupu Prezidia při schválení nového systému plateb, tak mimo jiné i v té souvislosti žádosti
daňových poradců o svolání mimořádné Valné hromady KDP ČR.

JUDr. Martin Kozák, předseda Dozorčí komise KDP ČR, informoval Prezidium, že Dozorčí komise zahájila v této věci řízení
a vyžádala si právní stanovisko k posouzení postupu Prezidia. Do obdržení právního stanoviska zatím Dozorčí komise KDP ČR
neshledala ostatní důvody, uvedené v žádostech o svolání mimořádné Valné hromady, jako dostatečně naléhavé pro její
svolání a definitivní závěry a rozhodnutí o dalším postupu v této věci zaujme po obdržení stanoviska. 

Prezidium požádalo Dozorčí komisi o její stanovisko do příštího zasedání Prezidia, které se uskuteční 15. 2. 2010.

Prezidium uložilo kanceláři Komory zveřejnit usnesení ze zasedání Prezidia k systému plateb právnických osob
v aktualitách na interních webových stránkách a současně informovat všechny právnické osoby, které se v této věci obrátily
na Komoru. 

Prezidium Komory rozhodlo, že do vyřešení celé věci Komora nebude vracet příspěvky za zaevidování právnických osob
na základě žádostí právnických osob.

Pojištění

� Dodatek rámcové pojistné smlouvy pro právnické osoby
Prezidium schválilo návrh dodatku č. 10 rámcové pojistné smlouvy pro právnické osoby upravující nové sazby pojistného,
u kterých dochází k poklesu o 30 % a pověřilo kancelář Komory jejím zveřejněním v interním informačním systému
Komory. 

Vzdělávání

� Diář akcí 
Prezidium vzalo na vědomí předložený diář akcí.

� Informace o celorepublikových školeních v Olšance a Nymburku na jaře 2010
Prezidium projednalo termíny, témata, organizaci a ceny celorepublikových školení a rozhodlo o doplnění tématu Daňový
řád do celorepublikového školení v Nymburku a o nezvyšování ceny školení v Olšance a Nymburku v roce 2010. 

� Česko-slovenská konference 2010
Prezidium projednalo témata tradiční Česko-slovenské konference, která proběhne v Brně ve dnech 27.–28. 4. 2010.
V předvečer konference bude uspořádáno divadelní představení na scéně Městského divadla Brno.

� Školení Daňový řád 
Prezidium vzalo na vědomí termín konání dvoudenního školení na daňový řád, které proběhne 1.–2. 3. 2010. Lektory
školení budou daňový poradce JUDr. Jaroslav Kobík a Mgr. Karel Šimek z Ministerstva financí.
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Bulletin 

� Návrh Smlouvy o spolupráci mezi Komorou a společností Wolters Kluwer ČR, a. s.
Prezidium projednalo a schválilo návrh smlouvy o spolupráci mezi Komorou a společností Wolters Kluwer ČR, a. s., na
zabezpečení výroby a distribuce Bulletinu a e-Bulletinu KDP ČR pro následující dvouleté období.

Informatika

� Přihlašování právnických osob do ZIS Komory 
Prezidium projednalo a schválilo navržený systém přidělení hesel právnickým osobám pro vstup do ZIS Komory. Hesla
budou zaslána odpovědným daňovým poradcům jednotlivých právnických osob a budou rozdělena na hesla s plným
a omezeným uživatelským přístupem. Po uplynutí dvanácti měsíců od poslední změny hesla bude systém přihlášení
automaticky vyžadovat změnu hesla.

� Prohlášení o bezpečnosti údajů systému jednotného přihlašování 
Prezidium vzalo na vědomí prohlášení o bezpečnosti údajů systému jednotného přihlašování. 

Různé

� Žádost o uvolnění z funkce 
Prezidium vzalo na vědomí žádost Ing. Jaroslava Zlatohlávka o uvolnění z funkce vedoucího Pracovní skupiny pro
informatiku a výpočetní techniku a současně jmenovalo dlouholetého aktivního člena pracovní skupiny Ing. Ladislava
Kubicu do této funkce.

� Diskuse k vrácení sociálního pojistného 
Prezidium vzalo na vědomí diskusi daňových poradců k vrácení sociálního pojistného. 
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Předání neplatičů členských příspěvků
za rok 2008 Dozorčí komisi
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Ing. Mgr. Vladimír Šefl, právní oddělení KDP ČR

Prezidium KDP ČR na svém zasedání dne 18. 1. 2010 schválilo postup proti níže uvedeným daňovým poradcům, kteří
ani po opakovaných výzvách nesplnili povinnost dle § 6 odst. 9 písm. f) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství
a KDP ČR, tedy neuhradili členský příspěvek za rok 2008. Prezidium rozhodlo o předání seznamu neplatičů Dozorčí
komisi KDP ČR, která zpracuje a předá Disciplinární komisi KDP ČR disciplinární žaloby pro neplacení členských 
příspěvků. 

Stav k 6. 1. 2010

Číslo osvědčení Celé jméno Neuhrazeno

01469 Baňař Jindřich, RNDr. 4.000 Kč

03194 Bušina Jiří, Ing. 4.000 Kč

00106 Gross Štefan 4.000 Kč

00616 Koloděj Tomáš, Ing. 4.000 Kč

01962 Kovář Richard, Ing. 4.000 Kč

01944 Marková Alena, Mgr. 4.000 Kč

02668 Němečková Lenka, Ing. 4.000 Kč

02824 Novák Aleš, Ing. 4.000 Kč

00072 Osladil Jiří, Ing. 4.000 Kč

02996 Sedláčková Eva 1.000 Kč

01506 Stehno Zdenek, Ing. 4.000 Kč

Celkem 41.000 Kč



Výzva k úhradě členského příspěvku

Výzva k úhradě pojistného a doložení
platné pojistné smlouvy
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Ing. Radek Neužil, tajemník KDP ČR
Ing. Libuše Koukalová, kancelář KDP ČR

Vážení daňoví poradci,

dovolujeme si vás upozornit, že je vaší povinností uhradit Komoře členský příspěvek na kalendářní rok 2010 ve výši 4.000 Kč.
Termín pro úhradu příspěvku je do 31. 3. 2010. Příspěvek je možné zaslat bankovním převodem na účet vedený
u Komerční banky Brno-venkov, č. ú. 1095470287/0100. Jako variabilní symbol uvádějte číslo vašeho osvědčení.

Vyřizuje: Ing. Libuše Koukalová
tel.: 542 422 316
koukalova@kdpcr.cz
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Ing. Radek Neužil, tajemník KDP ČR
Ing. Mgr. Vladimír Šefl, právní oddělení KDP ČR

Vážení daňoví poradci,

dovolujeme si upozornit ty z vás, kteří jsou pojištěni prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy, že je nutné uhradit
pojistné v termínu do 31. 3. 2010 na účet společnosti GrECo International, č. ú: 5119645036/2700 (VS je vaše číslo
osvědčení). V případě jakéhokoliv dotazu v této věci, prosím, kontaktujte slečnu Michaelu Metličkovou z této společnosti,
tel.: 296 331 220.

Daňové poradce, kteří jsou v tomto roce pojištěni individuálně pro odpovědnost za škodu vzniklou při výkonu daňové-
ho poradenství, žádáme o prokázání platnosti tohoto pojištění ve lhůtě tří měsíců od uzavření pojištění nebo jeho pro-
dloužení pro následující období, a to zasláním kopie pojistné smlouvy pro příslušné období, popřípadě potvrzením pojiš-
ťovny, a doložením úhrady pojistného na adresu kanceláře Komory, P. O. Box 121, 657 21 Brno.

V této souvislosti připomínáme čl. 4 odst. 2 písm. h) Stanov KDP:
„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 pojiš-
ťovny a kopií dokladu o úhradě pojistného na příslušné období, a to ve lhůtě do tří měsíců od uzavření pojištění nebo
jeho prodloužení pro následující období.“

Vyřizuje: Ing. Mgr. Vladimír Šefl
tel.: 542 422 325
sefl@kdpcr.cz



Aktuálně najdete na www.kdpcr.orgDiář akcí
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Nov˘ systém úãasti na akcích KDP âR, které byly dosud urãeny jen ãlenÛm Komory,

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

právnické osoby 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
Místo konání: České Budějovice, hotel Budweis, Mlýnská 6

www.hotelbudweis.cz
Termín: 4. 2. 2010, 9:00–15:00 hod.
Garant: Jiřina Liláková, daňová poradkyně č. 1958
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP severomoravského regionu

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

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 4. 2. 2010, 14:00–18:00 hod.
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Správa daní a poplatků

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

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 4.–6. 2. 2010, 9:00–17:30 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 4.500 Kč 

Regionální školení severomoravského regionu

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

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 8. 2. 2010, 9:00–15:00 hod.
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 690 Kč 

Diář akcí
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3131&mgrp=1&auth=0X0L4gMbZMd+FLNcR9nh/Q==
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3084&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3054&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3122&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
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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: 9.–12. 2. 2010, 9:00–18:00 hod.

13. 2. 2010, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 8.490 Kč 

Zasedání sekce Neziskové organizace

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 430
Termín: 10. 2. 2010, 10:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Klub DP západočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Měšťanská Beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň – malý sál
Termín: 11. 2. 2010, 9:00–13:00 hod.
Garant: Ing. Radek Bílý, daňový poradce č. 98
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP libereckého regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Liberec, Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, sál Anton Worf
Termín: 11. 2. 2010, 9:00–13:00 hod.
Garant: Lenka Raginová, daňová poradkyně č. 1504
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání sekce Mezinárodní zdanění

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Společnost KPMG, Pobřežní 1a, Praha 8
Termín: 11. 2. 2010, 13:00–16:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Kongresové centrum Průhonice, učebna č. 2 v přízemí
Termín: 15. 2. 2010, 9:00–15:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Nový daňový řád v Brně

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové
Místo konání: Brno, Kongresový sál hotelu International, Husova 16
Termín: 15.–16. 2. 2010, 9:00–16:00 hod.
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.990 Kč 
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3055&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3112&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3071&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3089&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3114&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3097&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3125&mgrp=1&auth=0X0L4gMbZMd+FLNcR9nh/Q==
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Zasedání sekce DPFO

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 430
Termín: 17. 2. 2010, 10:00–12:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Klub DP karlovarského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Parkhotel Sokolov, Husovy sady 2044, Sokolov
Termín: 20. 2. 2010, 9:00–13:00 hod.
Garant: Bc. Blanka Marková, daňová poradkyně č. 127
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: 23. 2. 2010, 13:00–18:00 hod.

24.–25. 2. 2010, 9:00–18:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.490 Kč 

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Brno, Kongresový sál hotelu International, Husova 16
Termín: 25. 2. 2010, 14:00–18:00 hod.
Garant: Ing. Jiří Škampa, daňový poradce č. 3
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP středočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské)
Termín: 25. 2. 2010, 15:00–17:00 hod.
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@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: 26.–27. 2. 2010, 9:00–18:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.390 Kč 

Nový daňový řád v Praze

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové
Místo konání: Praha 4, Kongresový sál TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4
Termín: 1.–2. 3. 2010, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 3.490 Kč 
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3113&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3104&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3057&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3115&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3087&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3058&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3129&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
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Klub DP holešovského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Zámek Holešov – vchod do zámku ze zámecké zahrady
Termín: 2. 3. 2010, 8:30–12:30 hod.
Garant: Ing. Tomáš Šimčík, daňový poradce č. 463
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: 2. 3. 2010, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 1.490 Kč 

Klub DP teplického regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Dům kultury Teplice, Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice
Termín: 4. 3. 2010, 9:00–13:00 hod.

4. 3. 2010, 10:00–13:00 hod.
Garant: Ing. Jana Müllerová, daňová poradkyně č. 1801
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

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: 3. 3. 2010, 9:00–17:00 hod.

4. 3. 2010, 9:00–18:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 2.990 Kč 

DPH – výuka teorie

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

Mapku s orientací v Praze a Brně naleznete zde.
Termín: 5.–6. 3. 2010, 9:00–18:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.390 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: 7. 3. 2010, 9:00–18:00 hod.

8. 3. 2010, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.390 Kč 
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3118&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3059&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3106&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3060&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3056&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3061&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
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Regionální školení severomoravského regionu

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

http://www.lidovydum-mistek.wz.cz/kontakt.php
Termín: 9. 3. 2010, 9:00–15:00 hod.
Garant: Ludmila Lea Matoušková, daňová poradkyně č. 2663
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 670 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: 9. 3. 2010, 9:00–17:00 hod.

10. 3. 2010, 9:00–18:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 2.990 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: 11. 3. 2010, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 1.490 Kč 

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Brno, Kozí 4, velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 25. 3. 2010, 14:00–18:00 hod.
Garant: Ing. Jiří Škampa, daňový poradce č. 3
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP středočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské)
Termín: 25. 3. 2010, 14:00–18:00 hod.
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Prezidia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: sídlo KDP ČR, Brno, Kozí 4, velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 29. 3. 2010, 9:00–13:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3123&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3062&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3063&mgrp=1
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
http://www.kdpcr.cz/Data/files/pdf/OrgPokyny_Praha-Novotneho%20lavka_Brno.pdf
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3116&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3117&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3093&mgrp=1
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Vzdálená správa aneb technická
podpora poãítaãÛ rychle a levnû
AutoCont CZ a.s.

Určitě se Vám také stalo, že 
� jste potřebovali něco urgentně udělat na PC a v daný okamžik aplikace přestala fungovat? 
� jste nevěděli, jak spustit nějakou funkci či vlastnost v programu?
� jste potřebovali poradit v nastavení konkrétního programu?
� jste měli problém s operačním systémem Windows nebo aplikací nainstalovanou na PC?
� jste instalovali software, nebo aktualizovali ovladač a přitom Vám PC přestalo fungovat?
� jste chtěli aktualizovat antivirový program nebo operační systém, ale nevěděli jste jak?
� se Vám na pracovní ploše PC objevují nějaká varovná hlášení a vy nevíte, jak postupovat?
� Vám rychlost PC připadala hodně pomalá, ale nevěděli jste, zda je nutné dokoupit paměť do PC, nebo zda je nutné

udělat reinstalaci operačního systému?

Co se dělo dále?
� Když jste zavolali do servisu, tak Vám řekli, že musíte zařízení přinést, nebo že technik přijede pozítří.
� Pokud jste zavolali kolegovi nebo známému, který počítačům rozumí, tak ten byl zrovna na dovolené na horách. Řekl Vám,

že se vrátí za týden, ale neví, zda bude mít pak čas. Ale bude se snažit si čas udělat a možná se na to PC přijede podívat.

Přitom vyřešení výše uvedených problémů mohlo být velmi rychlé. Ptáte se, jak?
Víte že, přes 60 % problémů na PC se dá vyřešit vzdáleně pomocí nástrojů vzdálené technické podpory? Možnosti, které
přináší vzdálená technická podpora PC, si proberme v další kapitole.

Vzdálená technická podpora

Vzdálená technická podpora znamená, že odborník technické podpory se připojí pomocí programu vzdáleně k Vašemu
PC. Díky tomu nemusí servisní technik být fyzicky v místě, kde je počítač. Jedinou podmínkou je, že PC musí být připojené
k Internetu.

Dříve bylo nutné, abyste měli pro účely vzdálené technické podpory nainstalovaný program na počítači, který musel být
stále spuštěn (například velmi známý byl software PC Anywhere od firmy Symantec). Nevýhodou bylo, že daná aplikace
musela být stále spuštěna na Vašem PC. Vývoj však šel stále kupředu. Například podpora vzdáleného připojení je přímo
integrována v operačním systému Windows, ale neumí tolik funkcí.
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Obrázek 1 – Druhy
problémů s PC

Lze vyřešit nástroji vzdálené
technické podpory. Úspora
cca 50 % nákladů
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Nyní jsou možnosti vzdáleného připojení k PC mnohem lepší. Nemusíte mít nic nainstalované na pracovní ploše.
Dokonce si nemusíte ani kupovat software, vše je realizováno formou služby.

Jak to funguje?
Pokud máte problém, tak zavoláte na linku technické podpory nebo napíšete e-mail na technickou podporu. Následně
se řídíte pokyny specialisty technické podpory. Nadiktuje Vám číselný kód, který zadáte do prohlížeče Internetu (např.
Internet Explorer). Ještě jednodušší postup je, že Vám specialista technické podpory pošle kód e-mailem formou odkazu
na internetovou stránku. Po obdržení e-mailu stačí kliknout na daný odkaz. Nainstaluje se aplikace, díky které se technik
vzdáleně připojí k Vašemu PC a provede vyřešení Vašeho požadavku (např. oprava systému nebo instalace aplikace nebo
ukázka použití funkce apod.). Po provedení činnosti se aplikace sama odinstaluje.

Přitom je zajištěna ochrana Vašich dat, protože veškeré aktivity, které se provádí vzdáleně, vidíte na obrazovce. Je to
stejné, jako když se koukáte technikovi přes rameno, co tam na tom počítači dělá. Ale ruku na srdce, koukáte technikovi
přes rameno? Já myslím, že ne. Ale v rámci vzdálené technické podpory tuto možnost máte.

Vzdálený přístup lze využít i pro pravidelnou správu a kontrolu PC (dost zákazníků tuto možnost využívá, protože je levnější).

Příkladem poskytování této technické podpory je služba Profi Podpora od firmy AutoCont.  
Služba Profi Podpora je:
� vzdálená technická podpora pro libovolný počítač nebo notebook (doporučujeme zařízení s technologií Intel®

vPro™, u kterých rozsah podpory je širší, viz níže popis technologie vPro.)
� vzdálené řešení problémů uživatelů s používáním či instalací základního softwaru na zařízení (operační systém, 

MS Office, antivir, ovladače,...)

Výhody služby Profi Podpora:
� Kdykoliv, když máte problém s PC/notebookem, tak Vám pomůžeme (pracovní doba po–pá, 8:00–17:00)
� Úspora cca 50 % nákladů
� Globální podpora pro notebooky. Poskytneme podporu kdekoliv, kde jste
� Bez nutnosti trvalé instalace programu pro vzdálené připojení
� Zabezpečená šifrovaná komunikace
� Přehledný protokol o řešených problémech
� Pokud nepůjde nahlášený problém vyřešit vzdáleně, zajistíme výjezd servisního technika přímo k Vám. Společnost

AutoCont pokrývá svými pobočkami celou Českou republiku

Další informace na www.itdnes.cz/profipodpora

Co nelze vyřešit vzdáleně?  
Problémy na PC nelze vyřešit vzdáleně, pokud se nespustí operační systém, nebo pokud je PC vypnuté.

Výrobci počítačů jsou si toho vědomi a chtějí minimalizovat množství případů, pro jejichž vyřešení je nutné počítač
odvést do servisu nebo musí technik přijet přímo k Vám. Firma Intel, která je výrobcem procesorů a hlavním dodavatelem
důležitých technologií a komponent do PC, uvedla před několika roky revoluční technologii Intel vPro. Díky technologii
vPro se může odborník technické podpory připojit vzdáleně k PC, i když je PC vypnuté. 

Výhody PC vybaveného technologií Intel vPro

Jak jsme si uvedli výše, tak na trhu existuje mnoho řešení pro vzdálenou správu, avšak všechny závisí na funkčním
operačním systému. Jakmile je operační systém poškozen nebo nefunkční (např. kvůli virovému útoku), nebo je třeba
provést operaci mimo dosah OS (např. změna nastavení BIOSu nebo jeho aktualizace), prostředky vzdálené správy jsou
nepoužitelné a vyžadují přítomnost technika na místě. Řešení těchto problému nám nabízí technologie Intel vPro.

Intel vPro umožňuje v rámci údržby výpočetní techniky dohlížet na počítače na dálku i tehdy, když jsou mimo provoz.
Všechny funkce vPro v PC fungují i při nefunkčním operačním systému uživatele (např. nelze nahrát operační systém
nebo funguje nestabilně nebo je nefunkční díky virovému útoku). Operační systém lze opravit na dálku, dokonce lze
nastavit start systému z jiného media (tzv. „bootování PC“). Využívá se v případě, když operační systém je narušen, ale
uživatel jako první potřebuje zachránit důležitá data z pevného disku počítače. Důležité je, aby počítač byl vybaven
technologií vPro. Například vybrané modely počítačů AutoCont nebo HP jsou vybavené technologií vPro. Takový počítač
sám sleduje aktualizace zabezpečení a další životně důležité funkce. Nezáleží na tom, jak daleko jste od servisního
střediska. Díky technologii Intel vPro je možné na dálku detekovat závadu hardware nebo obnovit tovární instalaci. Tím
se zkracuje dobu odstranění závady na minimum. Vyskytne-li se problém s nastavením počítače nebo uživatel potřebuje
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poradit se základními programy, odborníci technické podpory společnosti AutoCont se na dálku připojí, poradí a ihned
upraví potřebné záležitosti.

Teď si určitě pokládáte otázku, jak to je v případě notebooků? Výhoda notebooků je, že je jednoduše přenositelný. To
však skýtá bezpečnostní riziko, a to, že takový notebook může být zcizen, nebo může být někde zapomenut (nestalo se
už Vám někdy, že jste se vraceli do obchodu pro tašku s NB, který jste si odložili, protože jste se zrovna věnovali nějakému
novému zboží...). Firma Intel i pro notebooky připravila řešení, které pomáhá řešit problémy uživatelů. 

Zabezpečení a ochrana dat na notebooku před zneužitím

Firma Intel společně s firmou Absolute Software dodává novou úroveň zabezpečení a ochrany před ukradením
notebooků a zneužitím dat z notebooků. Využívá se kombinace hardware a software technologie obou firem:
� Intel Anti-Theft technologie integrována v notebooku
� program Computrace One od Absolute Software nainstalována na notebook

Dané řešení umí:
� sledovat ukradený/ztracený notebook (dále NB)
� zabránit přístupu k datům NB po ukradení
� vzdáleně vymazat data
� vzdáleně zablokovat NB
� udělat seznam komponent (hardware) a seznam aplikací (software) nainstalovaných na NB

Například vybrané modely notebooku značky Lenovo jsou vybavené technologií Intel AntiTheft. Pro využití všech funkcí
je nutné dokoupit aplikaci Computrace One.

Výhodné je to hlavně pro případy, kdy na NB máte velmi citlivá data (například o svých klientech). Uživatel má díky
technologii Anti-Theft a aplikace Computrace více spolehlivé a robustní řešení pro ochranu notebooku a pro
minimalizaci finančních ztrát a právních rizik v případě ukradení nebo ztracení notebooku.

Jak to funguje?
Ochranný systém Intel Anti-Theft je určený primárně pro zabránění zneužití dat v případě ztráty nebo ukradení
notebooku.  Pokud dojde k ukradení nebo ztrátě NB, uživatel nebo IT správce může vzdáleně nechat zablokovat přístup
k NB nebo smazat konkrétní adresář či celý operační systém (viz obrázek 2). Všechny kroky jsou prováděny na základě
pověření uživatelem. Pokud se notebook vrátí zpět ke svému majiteli, může ho odemknout a zprovoznit po zadání kódu.

Pokud je NB vybaven GPS modulem a SIM kartou (vybrané modely NB Lenovo mají tuto podporu zabudovanou), tak
může uživatel vysledovat ukradený NB (vzdáleně aktivuje službu, pomoci které lze lokalizovat, kde se notebook nachází)
viz obrázek 3. NB lze lokalizovat NB až na přesnost desítek metrů (zobrazí se i název ulice, kde se NB nachází).

Obrázek 2 – Obrazovka NB Lenovo po nahlášení, že byl ztracen (zablokovaný systém)
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Obrázek 3 – Lokalizace NB Lenovo s Intel Anti-Theft a aplikací Computrace One

Firma AutoCont byla jako jediná v České republice autorizována firmou Absolute Software pro účely poskytování
technické podpory pro výše uvedené řešení. 

Pokud Vás některé z výše uvedených řešení zaujalo, tak více informací získáte na obchodní lince firmy AutoCont 
(tel.: 596 152 222, e-mail: obchod@autocont.cz).
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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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