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VáÏené kolegynû a kolegové,
dostal jsem příležitost přispět do prázdninového dvojčísla našeho Bulletinu, které budeme
mít možnost číst po nejnáročnějším období roku, v době profesně nejklidnější. Mám
v úmyslu zabývat se dvěma otázkami, které považuji pro naši profesi za významné. První
z nich je opakovaně deklarovaný úmysl zjednodušit daňový systém, druhou volby do orgánů
naší Komory. 

Naše úvodníky se záměru zjednodušit daňový systém dotýkají často. Logicky. Já sice v oblasti
daní dělám jen necelých 25 let, z toho sedm na straně správce daně, tenhle záměr slýchám
ale opakovaně a téměř od začátku. A protože jsem krátce po revoluci, ještě „na druhé straně“
tlumočil školení, která pro naši nově vznikající daňovou správu organizovala rakouská
správa, tak jsem už i tam měl možnost sdělovat účastníkům, jak složitý je rakouský systém.
A když jsem se okolo roku 1994 dostal do kontaktu s kolegy z Německa či Rakouska a vytáhl
tehdejší „úzetka“, hleděli s úžasem na to, jak útlé mohou být daňové zákony. A ještě k tomu bez judikatury. O to zajímavěji
působila pak zvolání některých našich kolegů, aby daňové zákony byly tak jednoduché jako v Rakousku nebo Německu.
Takže bohužel, daňové zákony v Evropě i u nás jsou, a se vší pravděpodobností i nadále budou složité a my s tím musíme
umět žít. 

K jejich složitosti přispívají předkladatelé zákonů i politici, jindy daňová správa, protože i malou dírku je třeba ucpat
velkým kamenem. A někdy k ní přispějeme i my, daňoví poradci. I když usilovat o určité zjednodušování je třeba stále,
protože jinak by byla daňová legislativa neprostupnou džunglí.

Velmi brzy, letos dříve než jindy, již 7. října, se uskuteční Valná hromada, tentokrát opět volební. Zajímavější o to, že
z Prezidia odcházejí po létech působení Jiří Nekovář, Jiří Škampa, Marie Konečná, odcházím i já. Být členem Prezidia či
jiného voleného orgánu Komory je čest. Je to ale také práce, která dokáže být značně časově náročná. Proto někteří
z kolegů po působení v orgánech Komory v jednom období znovu již nekandidovali, protože došli k tomu, že dělat
poctivě stojí hodně času a dělat špatně nechtěli. O to více obdivuji u obou Jiřích obrovské nasazení, invenci, schopnosti
i ochotu, věnovat tolik cenného času právě práci pro Komoru. Je jejich velkou zásluhou jakou tvář naše Komora má, jak
silné jsou její pozice jak v tuzemsku, tak v Evropě. Za to jim patří uznání a poděkování. Dovolte mi, abych také poděkoval
všem kolegům a kolegyním, s nimiž jsem měl možnost v Prezidiu a Kolegiu spolupracovat. Byl jsem s vámi rád!
Poděkovat chci také všem našim členům, kteří mi v minulosti ve volbách dali svůj hlas.

V Prezidiu dojde tedy po řadě let k větší obměně. Všichni máme možnost volbou ovlivnit další fungování Komory. Přijďte
na Valnou hromadu a projevte svou vůli. A pokud nemůžete osobně, dejte alespoň plnou moc někomu, o kom víte, že
bude při svých rozhodnutích nejvíc blízký vašim názorům. 

Nově zvoleným kolegyním a kolegům chci popřát ve funkcích hodně zdaru, úspěšných rozhodnutí ve prospěch členů
Komory a hodně sil a času při jejich realizaci. A vám všem, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji, abyste si během
letních měsíců odpočinuli a obnovili vydanou energii, kterou v dalším období, jako když najdete.

Ing. Vladimír Šnek
člen Prezidia KDP ČR

daňový poradce, č. osvědčení 697
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1 Schválené změny

Ponecháme-li stranou novelu zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), přija-
tou pod č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011, a zmat-
ky s touto novelou spojené (např. formulář DPH pro 
leden 2011 se na tuto novelu odvolával, aniž by byla nove-
la schválena, natož aby byla účinná, informace GFŘ 
z 29. 4. 2011 k bonusům a skontům odporující informaci
MF k novele z poloviny března atd.), příliš schválených
legislativních změn nemáme:
� Novela zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu

(dále též „DŘ“), přijatá pod č. 30/2011 Sb. s účin-
ností od 1. 3. 2011. Novela např. doplnila lhůtu pro
podávání přiznání k dani z příjmů za období delší než
12 měsíců (změna § 136 DŘ) v otázce plných mocí
vypustila podmínku potvrzení přijetí plné moci zmoc-
něncem (§ 27 odst. 2 DŘ) a stanovila, že volbou nové-
ho zmocněnce a uplatněním nové plné moci dochází
k výpovědi původní plné moci dosavadnímu zmoc-
něnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc
novému zmocněnci. Před novelou DŘ v § 28 odst. 4
stanovoval, že pokud dosavadní plná moc nezanikla,
nelze v téže věci platně zvolit nového zmocněnce.
Novela DŘ č. 30/2011 Sb. novelizovala i některé daňo-
vé předpisy – kromě nevýznamných změn zákona
č. 16/1993 Sb., o dani silniční (vypuštěním úpravy
podávání daňového přiznání na příslušných tiskopi-
sech v § 15 odst. 4 se odstranila kolize s obecnou
úpravou v § 72 DŘ), a zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
(v tomto případě byla nadbytečná úprava podávání
daňových přiznání na příslušných tiskopisech obsaže-
na v § 21 odst. 8), novelizovala i zákon č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí. V zákoně o dani z nemovitostí
došlo k 1. 3. 2011 např. k posunu lhůty, do které musí

obec vydat obecně závazné vyhlášky upravující koefi-
cienty – vyhlášky musí nabýt platnosti před 1. říjnem,
před novelou to bylo před 1. srpnem (pro rok 2012
tedy postačuje vydání vyhlášek s platností do konce
září 2011), § 13b („stanovení daně“, před novelou
„vyměření daně“) má nové znění, do kterého byl pře-
sunut také institut hromadného podpisného seznamu
z § 13a odst. 2.

� Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republi-
ky a o změně souvisejících zákonů, s účinností od 
1. 4. 2011 nahradil v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (dále též „ZDP“), slova „úřadu práce“ slovy
„Úřadu práce České republiky“.

� Zákon č. 138/2011 Sb., kterým se mění zákon
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, s účin-
ností od 1. 8. 2011 sjednotil pro OSVČ lhůtu pro
doplatek pojistného na zdravotní pojištění s lhůtou
pro doplatek pojistného na sociální zabezpečení, tedy
na osm dnů po dni podání přehledu. Osmidenní lhůta
se pochopitelně v případě doplatku pojistného na
zdravotní pojištění počítá od data podání přehledu na
zdravotní pojištění a v případě doplatku pojistného na
sociální pojištění od data podání přehledu na sociální
pojištění. Předkladatelem zákona č. 138/2011 Sb. byl
Senát a žádné jiné změny tento zákon nepřinesl. Je
překvapením, že ke sjednocení lhůt dochází až nyní.
Přitom, bude-li schválena od roku 2013 první etapa
daňové reformy, tak si podnikatelé (a my s nimi) sjed-
nocení lhůt příliš neužijí.

� Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne
15. 3. 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke
směrnici 2006/112/ES o společném systému DPH.
Toto nařízení s účinností od 1. 7. 2011 nahradilo před-
chozí (podstatně stručnější) prováděcí nařízení
k Šesté směrnici [nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze
dne 17. 10. 2005]. Na toto nařízení reaguje připravovaná

�

Pfiehled pfiipravovan˘ch
legislativních zmûn vãetnû
daÀové reformy 2013

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

Tento pfiíspûvek krátce shrnuje leto‰ní legislativní zmûny a upozorÀuje na

legislativní smr‰È, která nás na podzim pravdûpodobnû opût ãeká. Struãnû je

upozornûno i na projekt jednoho inkasního místa (JIM), coÏ je prv˘ krok plá-

nované daÀové reformy.
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novela zákona o DPH od 1. 1. 2012. Je otázkou, jak
postupovat v době od 1. 7. 2011 v případech, kdy je
zákon o DPH v rozporu s nařízením. Příkladem může
být vymezení provozovny pro účely místa poskytnutí
služeb v § 9 odst. 1, kde Ministerstvo financí navrhuje
od 1. 1. 2012 považovat za provozovnu také organi-
zační složku, která má stálé personální a materiální
vybavení umožňující přijímat a využívat služby, které jí
jsou poskytnuty pro její vlastní potřebu – jedná se
o rozšíření i o tzv. pasivní provozovnu, která pouze při-
jímá služby a není vybavena pro uskutečňování ekono-
mické činnosti. Toto rozšíření odpovídá nařízení, ale
mělo by mu odpovídat již od 1. 7. 2011, a nikoli až od
1. 1. 2012.

K 1. 5. 2011 nabylo účinnosti přesunutí ustanovení § 25
odst. 1 písm. zp) ZDP (omezení výdajů na dopravu při
uplatnění paušálního výdaje na dopravu) do písm. x)
(dříve omezení daňové neuznatelnosti úroků ze zaměst-
naneckého spoření) novelou ZDP č. 346/2010 Sb.

Na velkou novelu ZDP zákonem č. 346/2010 Sb. reago-
valy letos dva příspěvky Koordinačního výboru:
� KV 324/26.01.11 – Odstupné u cese leasingové

smlouvy (Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, 
č. osvědčení 1757, Ing. Radislav Tkáč, daňový porad-
ce, č. osvědčení 3680),

� KV 322/26.01.11 – Uplatnění daňového odpisu
pohledávek dle § 24 odst. 2 písm. y) po novele záko-
na o daních z příjmů zákonem č. 346/2010 Sb.
(Ing. Zuzana Martínková, daňový poradce, č. osvěd-
čení 3968).

Na vztah novely zákona o DPH od 1. 4. 2011 a daní z příj-
mů ve věci opravy výše daně u pohledávek za dlužníky
v insolvenčním řízení reagoval příspěvek KV 326/23.02.11 –
Způsob účtování opravy daně z přidané hodnoty
u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, kde GFŘ
potvrdilo, že soukromoprávně se pohledávka věřitele vůči
dlužníkovi nijak nemění (proto může věřitel např. pokra-
čovat v nezměněné podobě v tvorbě opravné položky
k dané pohledávce). Na druhou stranu zástupci GFŘ
vyslovili názor, že snížení daňové povinnosti věřitele před-
stavuje z hlediska účetního a daňového zdanitelný výnos
(příjem).

Rok 2011 je zajímavý z toho hlediska, že do legislativního
procesu významně zasáhl i Ústavní soud:
� Nálezem ÚS č. 80/2011 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2012

zrušen zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění někte-
ré zákony v souvislosti s úspornými opatřeními
v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.
Vzhledem k účinnosti nálezu by zrušení zákona 
č. 347/2010 Sb. nemělo přinést praktické problémy,
pokud bude v roce 2011 přijat zákon nahrazující
zákon č. 347/2010 Sb. – tento náhradní zákon Posla-
necká sněmovna projednává jako sněmovní tisk 
č. 315, jehož 1. čtení proběhlo 4. 5. 2011. Lze očeká-
vat, že zákon Poslanecká sněmovna schválí ve 3. čte-
ním až na své zářijové schůzi. Vzhledem ke skladbě

Senátu bude zákon pravděpodobně vrácen a definitiv-
ně bude schválen až v samém závěru roku. S ohledem
na rozsah zrušeného zákona č. 347/2010 Sb. (mimo
jiné přinesl např. i změny v nemocenském pojištění
OSVČ od 1. 1. 2011) však nelze vyloučit, že jeho náhra-
da zákonem novým nepřinese určité komplikace.

� Nálezem ÚS č. 119/2011 Sb. byly s účinností od 1. 1. 2012
zrušeny změny ve stavebním spoření, které pro rok
2011 přinesl zákon č. 348/2010 Sb. (např. snížení výše
státního příspěvku u stavebního spoření) a s účinnos-
tí k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů (tj. k 6. 5. 2011)
došlo ke zrušení jednorázového 50% zdanění státního
příspěvku připisovaného v roce 2011 za rok 2010. Věc
měla takový časový průběh, že státní příspěvek za rok
2010 byl nejprve v dubnu 2011 vyplacen po zdanění
50% srážkovou daní a následně byla vrácena 50%
srážková daň. Nález ÚS mění ZDP poměrně složitým
způsobem a podle mého názoru je sporné, zda pro
rok 2011 platí či neplatí osvobození úroků ze staveb-
ního spoření podle § 4 odst. 1 písm. s) ZDP (novelou
č. 348/2010 Sb. bylo z tohoto ustanovení osvobození
vypuštěno). Z odůvodnění ÚS plyne, že ÚS zdanění
úroků ze stavebního spoření od 1. 1. 2011 nevadilo,
a osvobození by tak v roce 2011 nadále nemělo platit.
Náhradní zákon, kterým vláda reaguje na nález ÚS,
projednává Poslanecká sněmovna jako sněmovní tisk
č. 378, jehož 1. čtení proběhlo 7. 6. 2011. Poslanecká
sněmovna nesouhlasila, aby byl zákon schválen
rovnou v prvém čtení. Lze očekávat, že zákon Posla-
necká sněmovna schválí ve 3. čtením na své zářijové
schůzi a podobně jako v případě zákona reagujícího
na nález ÚS 80/2011 Sb. k definitivnímu schválení
dojde až v samém závěru roku.

� Dne 9. 12. 2010 předložili poslanci Parlamentu ČR návrh
na zrušení zákonného institutu tzv. karenční doby, po
kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti
neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním
poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný
příjem, celkem v osmi zákonech (sp. zn. Pl. ÚS 54/10).

� Dne 11. 3. 2011 předložila skupina senátorů Parla-
mentu ČR návrh na zrušení čl. I bodů 2 a 3, čl. II bodu
2 a čl. III zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie, a návrh na zrušení čl. II
bodu 2 zákona č. 346/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zdanění
solární energie – fotovoltaiky) – sp. zn. Pl. ÚS 17/11.

2 Projednávaná legislativa

Výše je upozorněno na změny připravované v reakci na
nálezy Ústavního soudu. Dále nás čekají např. tyto novinky:
� změny v důchodovém pojištění,
� novela zákona o dani z nemovitostí pro rok 2012,
� změny v DPH,
� změny reagující na problémy se souběhem funkcí „sta-

tutárů“,
� novelizace obchodního zákoníku (v jejich rámci i nove-

lizace ZDP),
� rekodifikace soukromého práva.

�

Pfiehled pfiipravovan˘ch legislativních zmûn vãetnû daÀové reformy 2013
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2.1 Důchodové pojištění od 30. 9. 2011

V reakci na nález Ústavního soudu, kterým byl dosavadní
způsob výpočtu důchodu (při překročení 2. redukční hra-
nice má placené pojistné jen minimální vliv na výši důcho-
dového zabezpečení) shledán protiústavním, schválila
Poslanecká sněmovna dne 11. 5. 2011 ve 3. čtení zásadní
změnu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 30. 9. 2011
dojde k postupné změně vzorce pro výpočet důchodů.
Cílovým stavem (pro důchody přiznávané od 1. 1. 2015,
k prvé změně však dojde již k 30. 9. 2011) je započítávat
osobní vyměřovací základ (dále jen „OVZ“) v rozmezí od
44 % průměrné mzdy až do 4násobku průměrné mzdy do
výpočtového základu pro důchod 26 % – v současné době
je OVZ v pásmu od 11.000 Kč do 28.200 Kč započítáván
30 % a nad 28.200 Kč je započítáván 10 % (právě 10%
zápočet OVZ byl shledán jako protiústavní; ÚS respektuje
princip solidárnosti, ale princip zásluhovosti nemůže být
téměř úplně potlačen, což se v daném případě stalo).
Senát novelu na schůzi začínající 8. 6. 2011 vrátil Poslane-
cké sněmovně zpět s pozměňovacími návrhy (přednese-
nými senátorem Zdeňkem Škromachem) a sněmovna se
bude muset novelou zabývat znovu (pravděpodobně 
21. 6. 2011). Lze očekávat, že Poslanecká sněmovna setrvá
na návrhu schváleném dne 11. 5. 2011. Výpočtový vzorec
počítá se stropem vyměřovacího základu pro pojistné na
důchodové pojištění ( již pro rok 2012) na úrovni čtyřiceti-
osminásobku průměrné mzdy (původně se počítalo dokon-
ce s 36násobkem, Senát navrhuje zvýšit na 60násobek).

2.2 Novela zákona o dani z nemovitostí

Již v loňském roce byl současnou vládou předložen důle-
žitý návrh novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemo-
vitostí, která měla původně platit již od 1. 1. 2011. Tato
novela byla Poslaneckou sněmovnou schválena ve 3. čtení
dne 6. 5. 2011 s účinností od 1. 1. 2012). Novelu Senát
dne 9. 6. 2011 vrátil se zásadním pozměňovacím návrhem
(viz dále). Definitivně o novele rozhodne Poslanecká sně-
movna pravděpodobně 21. 6. a během letních prázdnin
by měla být vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Hlavním obsahem této novely je zdanění pozemků zpev-
něných ploch používaných k podnikání speciální sazbou
daně z pozemků 1 Kč/m2 (v případě použití k zeměděl-
skému podnikání), resp. 5 Kč/m2 (v případě nezeměděl-
ského podnikání). Pozměňovací návrh Senátu uvedené
sazby mění na 2 Kč/m2 (v případě zemědělského podni-
kání), resp. 6 Kč/m2 (pro nezemědělské podnikání).
Zpevněnou plochou jsou pozemky evidované v katastru
nemovitostí s druhem pozemku „ostatní plocha“ nebo
„zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn
tzv. plošnou stavbou, tedy stavbou podle stavebního
zákona bez svislé nosné konstrukce.

Ve většině případů jsou tzv. plošné stavby součástí pozem-
ku (např. vyasfaltovaná nádvoří), a novela tak v těchto pří-
padech zásadním způsobem zvyšuje daňovou povinnost –
v krajním případě by mohlo dojít ke zvýšení daňové

sazby z 0,20 Kč/m2 (standardní sazba pro zastavěné plochy
a nádvoří) na 7,5 Kč/m2 (nová sazba 1 Kč, resp. 5 Kč/m2,
může být ještě násobena koeficientem stanoveným obcí
ve výši 1,5), což by bylo zvýšení téměř o 7,5 tis. Kč za kaž-
dých 1 000 m2 výměry. V případě schválení pozměňovací-
ho návrhu Senátu budou dopady ještě vyšší. Výjimečně
by novela mohla daňovou povinnost snížit na polovinu
(u staveb, které nejsou součástí pozemku a jsou nyní zda-
ňovány sazbou 2 Kč/m2 pro stavby používané k zeměděl-
skému podnikání, resp. 10 Kč/m2 pro stavby používané
k jiné podnikatelské činnosti; tato sazba může být ještě
zvýšena koeficientem obce ve výši 1,5).

Je pravdou, že posouzení, zda je v konkrétním případě
pozemek zpevněn stavbou, která je, anebo není součástí
stavby, je složitou otázkou. Odůvodňovat však novelu tím,
že zjednodušuje právní úpravu, osobně považuji za velmi
účelové. Navíc se problém jen posunul k posouzení, kdy je
a kdy není pozemek zastavěn stavbou podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (v případě
kolaudovaných nebo ohlašovaných staveb je však věc
jasná). Velmi pochybuji o tom, že se naplní slova pana
ministra financí, který novelu při jejím projednávání v Pos-
lanecké sněmovně (a obdobně v Senátu) uvedl tak, že se
jedná o velkou úlevu pro podnikatelskou veřejnost.

Původně měla novela platit od 1. 1. 2011, ale to by muse-
la být schválena v loňském roce, nakonec tedy byla nove-
la schválena s účinností od 1. 1. 2012. Kromě posunutí
účinnosti na 1. 1. 2012 byla novela schválena ještě s dal-
šími pozměňovacími návrhy – tzv. koeficient podle veli-
kosti obce se v případě koeficientu 3,5 pro obce nad 
50 000 obyvatel bude vztahovat i na statutární města.
Důvodem je, že podle posledního sčítání by velikost
některých statutárních měst mohla poklesnout pod hranici
50 000 obyvatel.

2.3 Změny v dani z přidané hodnoty

V letošním roce MF připravilo k projednání vládou:
� tzv. sazbovou novelu (k 1. 1. 2012 zvýšení snížené

sazby daně z 10 na 14 % a zachování základní sazby
daně 20 %, k 1. 1. 2013 sjednocení na sazbě 17,5 %),
kterou Poslanecká sněmovna dne 7. 6. 2011 projed-
nala jako sněmovní tisk č. 377 v 1. čtení. Součástí
návrhu této novely jsou i parametrické změny ZDP od
1. 1. 2012 – zvýšení daňového zvýhodnění na vyživo-
vané dítě o 1.800 Kč ročně (o 150 Kč měsíčně), zvý-
šení maximální výše ročního daňového bonusu
z 52.200 Kč na 60.300 Kč a zvýšení maximální výše
měsíčního daňového bonusu z 4.350 Kč na 5.025 Kč;

� poměrně rozsáhlou novelu od 1. 1. 2012, která je ve
stádiu ukončení vnějšího připomínkového řízení (ter-
mín pro předložení připomínek byl 10. 6. 2011).

2.4 Souběh funkcí

V otázce souběhu funkcí započaly v roce 2011 práce na
legislativních změnách:

�
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Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo 8. 4. 2011
do vnějšího připomínkového řízení návrh změn zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a dalších
zákonů (např. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení atd.). Tento návrh, který byl v polovině červ-
na připraven k projednání vládou, řadí s účinností od 
1. 1. 2012 jednatele a členy představenstev (odměňova-
ných nečastěji na základě smlouvy o výkonu funkce) do
množiny „zaměstnanců“ pro účely nemocenského pojištění
a důchodového pojištění.

Pro jednatele se tedy od roku 2012 v podstatě vrátí stav
věcí k obdobné úpravě, jaká byla účinná před 1. 1. 2009 –
účast jednatelů na důchodovém pojištění nebude speciál-
ně upravena (v roce 2011 dosažením měsíční odměny
jednatele 6.200 Kč) a bude za stejných podmínek jako
v případě zaměstnanců v pracovním poměru založena
účastí na nemocenském pojištění. Odměna jednatele
(vyplácená např. na základě smlouvy o výkonu funkce)
tedy bude opět zakládat účast na nemocenském pojištění.
Sociální zabezpečení jednatelů (nemocenské pojištění
a především důchodové pojištění) tak bude shodné se
sociálním zabezpečením zaměstnanců v pracovním
poměru – na druhou stranu bude odměna jednatele
vyplácená např. na základě smlouvy o výkonu funkce zatí-
žena stejnými odvody jako mzda zaměstnance.

U členů představenstev je uvedený návrh mnohem více pře-
vratný, protože u nich bude účast na nemocenském
a důchodovém pojištění (založená odměnou vyplácenou
např. na základě smlouvy o výkonu funkce, a nikoli mzdou
z pracovní smlouvy) úplnou novinkou. Do návrhu byl navíc
v rámci připomínkového řízení začleněn návrh novelizace
ZDP, který od 1. 1. 2012 z § 25 odst. 1 písm. d) vypouští
daňovou neuznatelnost odměn členů statutárních orgánů.

Další legislativní změny řešící souběh funkcí se chystají
v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále též
„obch. zák.“) – viz níže. Připravované legislativní změny
směřují k tomu, aby např. odměna jednatele byla zatížena
stejnými odvody jako mzda z pracovní smlouvy, aby jed-
natel mohl uzavřít např. pracovní smlouvu na ředitele, ale
i v tomto případě by se jeho odpovědnost vůči společnos-
ti (zprostředkovaně i vůči jejím věřitelům) neřídila zákoní-
kem práce, ale obchodním zákoníkem.

2.5 Obchodní zákoník

V průběhu druhé poloviny roku 2011 by mohly být schvá-
leny tyto návrhy na novelizaci obchodního zákoníku:
� Doprovodným zákonem k zákonu o trestní odpověd-

nosti právnických osob, který Poslanecká sněmovna
projednává jako sněmovní tisk č. 286 a do 2. čtení jej
propustila dne 10. 5. 2011; účinnost je navržena na 
1. 1. 2012. Tato novelizace souvisí s návrhem zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob projednáva-
ným jako sněmovní tisk č. 285.

� Novelou obchodního zákoníku, která byla navržena
s účinností od 1. 7. 2011 (ke schválení dojde 

pravděpodobně až na podzim 2011, takže účinnosti
může tato novela nabýt nejdříve na podzim 2011).
Obsahem návrhu této novely je problematika zápisu
sídla do obchodního rejstříku, likvidace prázdných
společností, zveřejňování podpisových vzorů v ob-
chodním rejstříku atd. Součástí novely je např. i návrh
změny § 196a obch. zák., kde se navrhuje řešit otázku
převzetí ručení (např. za jednatele) v samostatném
ustanovení, dále návrh řeší otázku dobré víry, dochá-
zí-li k dalším převodem majetku nabytého v rozporu
s § 196a obch. zák. Novela je projednávána jako sně-
movní tisk č. 310, 1. čtení proběhlo 10. 5. 2011
a v projednávání tohoto návrhu by měla Poslanecká
sněmovna pokračovat po letních prázdninách.
Předpokládá se, že formou pozměňovacího návrhu
bude do novely zařazeno také řešení problematiky
souběhu funkcí. Původně se předpokládala novelizace
ustanovení § 134 a 192 obch. zák., podle kterých jed-
natelé, resp. představenstvo, zabezpečují obchodní
vedení. Nakonec bude pravděpodobně navrženo vložení
nového § 66d, který by měl umožnit pověřit obchod-
ním vedením i členy představenstva v samostatném
(např. pracovněprávním) vztahu s tím, že tímto pově-
řením by se jednatel (člen představenstva) nezbavoval
své odpovědnosti z povinnosti řádného hospodáře
a mzdu by schvalovala valná hromada. Mělo by se jed-
nat o úpravu obdobnou té, která byla navržena jako
součást zákona o obchodních korporacích.

� Novelou související s novelou zákona č. 125/2008 Sb.,
o přeměnách obchodních společností a družstev, kte-
rou Poslanecká sněmovna projednává jako sněmovní
tisk č. 365. Novela by v prvém čtení měla být projed-
nána na červnové schůzi Poslanecké sněmovny. Vlá-
dou navržená účinnost od 1. 7. 2011 je neproveditel-
ná, lze předpokládat schválení této novely s účinností
od 1. 1. 2012. Součástí novely je i novelizace ZDP,
která se netýká pouze problematiky přeměn a která se
v rámci projednávání může v případě přijetí pozměňo-
vacích návrhů stát novelou poměrně významnou
i v oblastech, které se netýkají přeměn [součástí návr-
hu je např. změna § 24 odst. 2 písm. y) řešícího odpis
pohledávek].

2.6 Rekodifikace soukromého práva

Již delší dobu pokračují práce na rekodifikaci soukromého
práva, jehož základem zatím je současný občanský záko-
ník a obchodní zákoník. Počátkem roku 2009 byl po při-
pomínkovém řízení vládě k projednání předložen zákon
o obchodních společnostech a družstvech (zkráceně
„zákon o obchodních korporacích“), který spolu s novým
občanským zákoníkem a zákonem o mezinárodním právu
soukromém představuje rekodifikaci českého soukromé-
ho práva – současný obchodní zákoník bude zrušen.
Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně dne 7. 5. 2009
jako sněmovní tisk č. 836 s účinností navrženou na 1. 1. 2012.
Projednávání tohoto návrhu tehdejší Poslaneckou sněmo-
vnou nebylo dokončeno a rekodifikace soukromého práva
se stala jedním z bodů programového prohlášení sou-
časné vlády ze srpna 2010. Na přelomu let 2010 a 2011
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ministr spravedlnosti v rámci naplňování programového
prohlášení předložil do připomínkového řízení návrhy na
rekodifikaci soukromého práva s účinností navrženou na
1. 1. 2013. Vláda tento návrh, po zapracování některých
připomínek jednotlivých připomínkových míst a přede-
vším Legislativní rady, schválila 18. 5. 2011 a předložila jej
Poslanecké sněmovně, kde byl jako sněmovní tisk č. 363
projednán spolu s novým občanským zákoníkem v prvém
čtení.

Zákon o obchodních korporacích upravuje fungování
obchodních společností a družstev, pro tuto skupinu práv-
nických osob přitom používá souhrnný název obchodní
korporace. Zákon doplňuje novou úpravu občanského
zákoníku a stanoví určité odlišnosti typické pro podnika-
telský svět a měl by umožnit propojení s jinými právními
předpisy upravujícími podnikání.

Aktuálně považuji návrh zákona o obchodních korpora-
cích důležitý především proto, že v § 47 řeší problematiku
souběhu funkcí formou pověření (delegace) obchodního
vedení na člena statutárního orgánu. Upozorňuji, že
návrh byl předložen pod časovým tlakem, takže např.
důvodová zpráva k § 47 nebyla aktualizována na konečné
znění návrhu (před projednáním Legislativní radou vlády
bylo v § 47 výslovně navrhováno, že obchodní vedení
může na základě pověření člen statutárního orgánu vyko-
návat i v pracovním poměru; konečný návrh sice pracovní
poměr nevylučuje, ale ani jej výslovně neumožňuje, jak
prohlašuje důvodová zpráva).

3 Daňová reforma 2013

Dne 18. 3. 2011 představil současný ministr financí kon-
cept reformy přímých daní a odvodů. Následně Minister-
stvo financí 31. 5. 2011 předložilo do vnějšího připomín-
kového řízení návrh zákona o změně zákonů v souvislosti
se zřízením jednoho inkasního místa (dále jen „zákon
o zavedení JIM“), kterým by měla být od 1. 1. 2013 usku-
tečněna prvá etapa uvedené daňové reformy. Vypořádání
připomínek bylo naplánováno na 13. 7. 2011, po letních
prázdninách by tedy vláda mohla návrh schválit a předlo-
žit jej na podzim k projednání Parlamentu. Osobně tedy
nevidím příliš pravděpodobné, aby byl zákon o zavedení
JIM schválen tak, aby byl vyhlášen ve Sbírce zákonů do
konce letošního roku. Schválen by však do konce roku,
event. na začátku příštího roku, být mohl, a předpokláda-
ná roční legisvakanční lhůta by tak mohla být téměř dodr-
žena. Je tedy stále reálné, aby byl projekt JIM k 1. 1. 2013
spuštěn.

Daňová reforma má být provedena ve dvou etapách:
� První etapa má k 1. 1. 2013 zavést systémové změny,

tedy především zavedení jednoho inkasního místa, 
tj. platba i vyúčtování daní a pojistného finančnímu
úřadu (týká se nejen OSVČ, ale i zaměstnavatelů). Tato
etapa má být provedena zákonem o zavedení JIM, tedy
novelizací stávajících zákonů (především ZDP);

� Druhá etapa má v návaznosti na rekodifikaci soukro-
mého práva (nový občanský zákoník a zákon

o obchodních korporacích) systémové změny promít-
nout do zcela nového ZDP. Zároveň by došlo k systé-
mové změně a stávající úprava daně darovací a daně
dědické by byla transformována do nového ZDP. 
Pro dary a dědění v rámci rodiny (mezi osobami 
v 1. a 2. skupině) by osvobození (v novém pojetí od
daně z příjmů) zůstalo zachováno.

V rámci 1. etapy daňové reformy zůstanou příjmy získané
darováním či děděním předmětem daně darovací, 
resp. daně dědické, a zůstanou zachována osvobození
pro osoby zařazené do 1. a 2. skupiny – darování a dědě-
ní v rámci rodiny tedy zůstane osvobozeno. Pro darování
a dědění mezi osobami ve 3. skupině je navrženo zavede-
ní lineární sazby daně (19 % sazba pro daň darovací 
a 9,5 % pro daň dědickou – původně se předpokládaly
sazby 20 %, resp. 10 %).

Zákon o zavedení JIM obsahuje i celou řadu dalších novi-
nek – např. snížení obratu rozhodného k registraci DPH
z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč a zásadní změny v komunikaci
se správcem daně, ke které by měla být využívána daňová
informační schránka (nezaměňovat s datovou schrán-
kou). Výhodou komunikace prostřednictvím DIS by bylo,
že daňový subjekt by po přihlášení do DIS nemusel při
vyplňování jednotlivých podání vyplňovat údaje o své
osobě atd.

Zákon o zavedení JIM novelizuje celou řadu zákonů, nejen
ZDP a zákony o pojistném na veřejnoprávní pojištění, ale
i poměrně rozsáhlým způsobem mění např. daňový řád
(vložení podrobné úpravy daňové informační schránky
a celá řada dalších změn). Protože projekt JIM je napros-
to koncepční změnou a navíc zákon o zavedení JIM obsa-
huje řadu důležitých změn s projektem JIM nesouvisejí-
cích, upozorňuji jen na některé dílčí záležitosti, které
obsahuje zákon o zavedení JIM:
� Redukce osvobození od daně z příjmů fyzických

a právnických osob (např. se vypouští osvobození
odstupného za uvolnění bytu nebo příjmů z neosvo-
bozených prodejů bytů použitých na pořízení vlastní
bytové potřeby, zrušení osvobození některých zaměst-
naneckých benefitů – namísto něho se pro poplatníky
s příjmy ze závislé činnosti zavádí sleva na dni ve výši
3 tis. Kč ročně, příjmy z pronájmů družstevních bytů
budou osvobozeny od daně z příjmů právnických
osob jen v případě, kdy budou pronajímány členům
družstva, resp. v případě s. r. o. společníkům, a nikoli
třetím osobám).

� Ruší se princip superhrubé mzdy a základem pro daň
z příjmů ze závislé činnosti je opět hrubá mzda.

� Zavádí se dividendová sleva na dani odstraňující dvojí
zdanění zisku vytvořeného kapitálovou obchodní spo-
lečností – daň srážená z podílů na zisku se započte na
daňovou povinnost daného roku, popř. se převede do
budoucna. Podle přechodného ustanovení se toto
opatření bude poprvé týkat zisku vytvořeného za rok
2013. Daň sražená z podílu na zisku vytvořeného za
rok 2013 se zohlední při platbě daně z příjmů právnic-
kých osob za rok 2014.

�

Pfiehled pfiipravovan˘ch legislativních zmûn vãetnû daÀové reformy 2013
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� V ZDP se zavádí měsíční zálohy na daň z příjmů splat-
né do 20. dne následujícího měsíce. Toto opatření sou-
visí s odvody záloh na pojistné finančnímu úřadu.
Zálohy se však budou platit jen při dosažení předcho-
zí tvrzené daně ve výši 200 tis. Kč.

� Do ZDP je z DŘ přesunuta úprava registrační povin-
nosti (v DŘ zůstává úprava společná pro všechny
daně).

� Poplatníkem pojistného na veřejnoprávní pojištění
již nebude zaměstnavatel (zůstane však plátcem
pojistného sráženého zaměstnancům), a namísto toho
bude platit daň z úhrnu mezd (upravenou ZDP) ve
výši 32,5 %. Základem této daně bude úhrn příjmů ze
závislé činnosti, ze kterých budou sráženy zálohy na
daň, a maximální vyměřovací základ bude čtyřiceti-
osminásobek průměrné mzdy vynásobené počtem
zaměstnanců. Daň z úhrnu mezd se bude platit zálo-
hově měsíčně, do 20. dne měsíce následujícího, a to
na společný daňový účet (na tento účet bude, třeba
i v rámci jedné platby, poukazována např. i zálohová
daň z příjmů ze závislé činnosti nebo pojistné srážené
zaměstnancům).

� Měsíční úhrady poplatníka daně z příjmů fyzických či
právnických osob a pojistného (záloha na daň z příj-
mů fyzických či právnických osob, zálohy na pojistné)
budou hrazeny společně do 20. dne následujícího

měsíce na další společný daňový účet. Např. OSVČ
bude hradit na jeden účet zálohu na daň (dosáhne-li
ovšem předchozí tvrzené daně ve výši 200 tis. Kč),
pojistné na důchodové pojištění a pojistné na zdravot-
ní pojištění. Vyúčtování pojistného (dosavadní přehle-
dy) bude předkládáno finančnímu úřadu, který bude
i správcem pojistného.

� Při správě pojistného se bude postupovat podle daňo-
vého řádu (týká se např. i sankcí).

S projektem JIM souvisí zrušení zákona č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, který byl v rámci jaké-
hosi předznamenání institucionálních změn novelizován
k 1. 1. 2011 zákonem č. 199/2010 Sb. (náhrada Ústřední-
ho finančního a daňového ředitelství Generálním finanč-
ním ředitelstvím). Tentokrát nás čeká zákon zcela nový,
a to zákon o Finanční správě ČR. Příslušný návrh (s účin-
ností navrženou od 1. 1. 2012) v polovině června 2011
čekal na schválení vládou. Schválení zákona lze očekávat
až v závěru roku a je otázkou, zda je účinnost od 
1. 1. 2012 reálná. Zákon o zavedení JIM novelizuje mimo
jiné též zákon o Finanční správě, konkrétně řeší úhradu na
společný daňový účet.

K podrobnějšímu komentáři zákona o zavedení JIM se
budeme věnovat v příštích číslech Bulletinu KDP.
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DAŇOVÉ ZÁKONY A ÚČETNICTVÍ PODLE STAVU K 31. 12. 2010 S PARALELNÍM
VYZNAČENÍM ZMĚN OD 1. 1. 2011

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 2010.

Cena publikace je 420 Kč vč. DPH + poštovné.

Připravujeme nové vydání podle stavu k 30. 6. 2011 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2011. Vychází v srpnu.

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 2011 garantujeme cenu 400 Kč vč. DPH. Poštovné je pro dlouhodobé objednatele
zdarma.

Inzerce

http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=18736&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
http://obchod.wkcr.cz/obchod/dane/danove-zakony-a-ucetnictvi-podle-stavu-k-31.-12.-2010-s-paralelnim-vyznacenim-zmen-od-1.-1.-2011.html
http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=16471&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
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1 Poskytování stravenek

K nejčastějším zaměstnaneckým výhodám patří v součas-
né době velmi diskutované a zpochybňované poskytování
stravování zaměstnancům, a to v nejrůznějších formách.
K nejčastějším formám stravování zaměstnanců patří
poskytování stravenek zaměstnavatelem. Výše nominální
hodnoty stravenky poskytnuté zaměstnavatelem zaměst-
nanci není nijak omezena, vždy záleží na rozhodnutí
zaměstnavatele. Rovněž tak není zákonem stanoveno, za
jakou částku z nominální hodnoty stravenky bude tato
stravenka prodávána zaměstnancům. Může dojít i k situaci,
že stravenka je zaměstnancům poskytována bezplatně.

O stravování hovoří § 236 zákona č. 262/2006 Sb., záko-
níku práce (dále též „ZP“), podle něhož je zaměstnavatel
povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stra-
vování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům
vyslaným na pracovní cestu. Zaměstnavatel tedy nemá
povinnost zajistit stravování svých zaměstnanců, má jen
povinnost umožnit zaměstnancům stravování. Jde o fakul-
tativní plnění zaměstnavatele vyplývající z jeho vlastního
rozhodnutí.

Poskytování stravování zaměstnancům lze dohodnout
v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu
zaměstnavatele. Zároveň mohou být dohodnuty nebo sta-
noveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování
a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší
vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování
poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění
a financování zaměstnavatelem, pokud tyto záležitosti
nejsou upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvlášt-
ním právním předpisem.

Cenově zvýhodněné stravování může být poskytováno
podle zákoníku práce rovněž dalším třem skupinám
zaměstnanců za podmínky, že toto je dohodnuto v kolek-
tivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu zaměst-
navatele. Jedná se o následující skupiny zaměstnanců:
� bývalí zaměstnanci zaměstnavatele, kteří u něj praco-

vali do odchodu do starobního nebo invalidního
důchodu,

� zaměstnanci po dobu čerpání jejich dovolené,
� zaměstnanci po dobu jejich dočasné pracovní

neschopnosti.

1.1 Daňové řešení stravenek u zaměstnance

U zaměstnance je podle znění § 6 odst. 9 písm. b) zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), od
daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena hodnota
stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění
zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na praco-
višti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného
prostřednictvím jiných subjektů.

Na osvobození od daně z příjmů u zaměstnance nemá vliv
výše daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) vynaložených
zaměstnavatelem na stravování, a to ani v tom případě,
když zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stra-
vování zdarma. V případě, že zaměstnavatel poskytuje
svým zaměstnancům stravenky, a to buď za úplatu, která
je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo je posky-
tuje bezplatně, pak celá nominální hodnota stravenky je
na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů ze
závislé činnosti.

Pokud by však zaměstnavatel poskytoval svým zaměstnan-
cům peněžní příspěvek k úhradě stravování např. formou

�

DaÀové fie‰ení nejãastûj‰ích
zamûstnaneck˘ch benefitÛ
v podmínkách roku 2011 (I. ãást)

Ing. Ivan Macháček, daňový poradce, č. osvědčení 0787

V pfiedkládaném pfiíspûvku se vûnujeme nejãastûji pouÏívan˘m zamûstnanec-

k˘m benefitÛm, a to z hlediska daÀového fie‰ení u zamûstnance a u zamûst-

navatele. Vybrali jsme poskytování stravenek, pfiíspûvky zamûstnavatele na

penzijní a Ïivotní poji‰tûní, pfiíspûvky na vzdûlávání zamûstnancÛ, poskyto-

vání manaÏerského vozidla a pfiíspûvky zamûstnavatele na kulturní a spor-

tovní vyÏití zamûstnancÛ. Pfiíspûvek je rozdûlen do dvou ãástí, druhá ãást
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peněžní částky zahrnuté do jejich mzdy, jedná se
u zaměstnance o peněžní příjem podléhající zdanění ze
superhrubé mzdy v příslušném měsíci. Tento peněžní pří-
jem by rovněž vstupoval do vyměřovacího základu pro
odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

1.2 Daňové řešení stravenek 
u zaměstnavatele

Daňovým řešením výdajů (nákladů) zaměstnavatele vyna-
ložených na stravování jeho zaměstnanců se zabývá usta-
novení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP. V případě stravo-
vání zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů jsou
daňově účinné příspěvky zaměstnavatele poskytované
až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu,
maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného
pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pra-
covní cesty 5 až 12 hodin. V ustanovení § 6 odst. 7 písm. a)
ZDP je uveden odkaz na výši náhrad cestovních výdajů
poskytovaných v souvislosti s výkonem závislé činnosti do
výše stanovené nebo umožněné zákoníkem práce pro
zaměstnavatele nepodnikatelské sféry. Pro tyto zaměstna-
vatele je stanoveno pro pracovní cesty trvající 5 až 12
hodin stravné pro rok 2011 v rozmezí 63 Kč až 74 Kč. Pro
zaměstnavatele podnikatelské sféry platí povinnost dle 
§ 163 ZP poskytnout stravné při trvání pracovní cesty 5 až
12 hodin ve výši nejméně 63 Kč (horní hranice není limi-
tována). Při výši stravného např. 74 Kč by činil maximál-
ní daňově účinný příspěvek zaměstnavatele poskytovaný
zaměstnancům na stravování ve výši 70 % z částky
74 Kč, tj. 51,80 Kč. Daňově účinný příspěvek zaměstna-
vatele, který je podnikatelem, nesmí přesáhnout 70 %
z horní hranice, a to i v případě, že by bylo stravné stano-
vené zaměstnavatelem vyšší než tato horní hranice.

Vzhledem k tomu, že jedním z limitujících požadavků pro
daňovou účinnost příspěvku na stravování na straně
zaměstnavatele je podmínka přítomnosti zaměstnance
v práci během směny aspoň tři hodiny, nelze příspěvek
poskytnutý zaměstnavatelem na stravování bývalým
zaměstnancům (důchodcům), zaměstnancům po dobu
čerpání jejich dovolené, resp. zaměstnancům po dobu
jejich dočasné pracovní neschopnosti, považovat za daňo-
vě uznatelný výdaj (náklad) na straně zaměstnavatele.

Při poskytování stravenek zaměstnancům vzniká otázka,
zda lze považovat nominální hodnotu stravenky za cenu
jídla pro stanovení limitu daňově účinného příspěvku ve
výši 55 % ceny jídla. Poskytnutou stravenku může zaměst-
nanec totiž použít nejen k zakoupení hlavního jídla
(obědu) ve veřejném stravovacím zařízení, ale rovněž libo-
volně dle svého uvážení může stravenkou zaplatit nákup
v prodejnách potravin, supermarketech apod., tedy všude
tam, kde se dá stravenkou platit za příslušný nákup. Podle
stanoviska MF se za cenu jednoho jídla považuje jmenovi-
tá hodnota poskytované stravenky. Z toho důvodu lze
doporučit i v případě poskytování stravenek vycházet ze
dvou limitů pro daňovou uznatelnost příspěvku na stravo-
vání obsažených v § 24 odst. 2 písm. j) bodě 4 ZDP:

� 55 % z nominální hodnoty stravenky,
� 70 % z horní hranice stravného (v roce 2011 z částky

74 Kč), tedy částka 51,80 Kč.

V souladu se zněním bodu 19 pokynu MF č. D-300 k § 24
odst. 2 ZDP se při zajištění stravování prostřednictvím
stravenek rozumí cenou jídla hodnota stravenky včetně
poplatku za zprostředkování jejího prodeje.

Pokud zajišťuje zaměstnavatel stravování prostřednictvím
nákupu a prodeje poukázek na stravování k použití ve
vybrané síti stravovacích zařízení (popř. obchodů), které
mají vyznačenou jmenovitou (nominální) hodnotu pou-
kázky v Kč, nepodléhají poukázky na stravování při
nákupu i prodeji dani z přidané hodnoty. Jedná se totiž
o platební prostředek nahrazující peníze. Zaměstnavatel
nakupuje stravenky od distributora nebo od restaurace za
cenu bez DPH. Prodej těchto stravenek zaměstnancům rov-
něž není zdanitelným plněním. Stravenky jsou prodávány
zaměstnancům za určitou cenu, většinou jmenovitou hodno-
tu poukázky, od které může zaměstnavatel odečíst poskytnu-
té příspěvky (daňově uznatelné a další příspěvky ze sociální-
ho fondu). Zaměstnanec pak stravenkou uhradí v restauraci
nebo v obchodě vybrané jídlo vč. příslušné sazby DPH.

Distributor poukázek, pokud je plátcem DPH, zdaňuje
svou provizi základní sazbou daně jako zprostředkovatel-
skou činnost. Odběratel, plátce daně, může uplatnit nárok
na odpočet daně uplatněné u provize za zprostředkování
na vstupu v plné výši.

Příklad č. 1

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům bez-
platně stravenky s vyznačenou nominální hodnotou
90 Kč.

U zaměstnance se bude jednat o nepeněžní plnění,
které je podle § 6 odst. 9 písm. b) ZDP plně osvoboze-
no od daně z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel
pro stanovení daňové uznatelnosti příspěvku na stra-
venku bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. j)
bodu 4 ZDP a může uplatnit do daňových nákladů
55 % z nominální hodnoty stravenky, tj. 49,50 Kč, zbý-
vající hodnota bezplatně poskytnuté stravenky
40,50 Kč bude daňově neuznatelná.

Příklad č. 2

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stra-
venky v nominální hodnotě 110 Kč za sníženou cenu
20 Kč.

Z poskytnutého příspěvku zaměstnavatele zaměstnan-
ci ve výši 90 Kč na jednu stravenku je daňově uznatel-
ným nákladem zaměstnavatele částka 51,80 Kč (limit
70 % z částky 74 Kč). Zbývající část 38,20 Kč musí být
hrazena buď ze sociálního fondu, nebo jako nedaňový
výdaj zaměstnavatele.
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2 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní 
pojištění a soukromé životní pojištění 
zaměstnance

K dalším benefitům se značnými daňovými výhodami
patří příspěvky zaměstnavatele poskytované zaměstnan-
cům na jejich:
� penzijní připojištění se státním příspěvkem,
� soukromé životní pojištění.

Nově se jedná i o příspěvek zaměstnavatele na penzijní
pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na
penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění. Institucí
penzijního pojištění se podle znění § 6 odst. 17 ZDP rozu-
mí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozo-
vání penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu,
který je
a) provozován na principu fondového hospodaření,
b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek

mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy
nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním
pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající, a

c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském
státě EU, Norsku nebo Islandu a podléhá dohledu pří-
slušných orgánů v tomto státě.

2.1 Daňové řešení příspěvku zaměstnavatele 
u zaměstnance

Podle znění § 6 odst. 9 písm. p) ZDP je u zaměstnance od
daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena platba
zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 24.000 Kč
ročně jako:
� příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se

státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměst-
nance u penzijního fondu,

� příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve pro-
spěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u insti-
tuce penzijního pojištění za podmínky, že byla sjedná-
na výplata plnění z penzijního pojištění až po 60
kalendářních měsících, současně nejdříve po dosažení
věku 60 let a za podmínky, že právo na plnění z pen-
zijního pojištění má zaměstnanec a v případě jeho
smrti jiná osoba, kromě zaměstnavatele,

� příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojiš-
ťovně za zaměstnance na jeho soukromé životní pojiš-
tění, na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi
zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která
je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na
území ČR nebo jinou pojišťovnou usazenou na území
členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu
za podmínky, že ve smlouvě byla sjednána výplata
pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících
a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále
za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv
soukromého životního pojištění má pojištěný zaměst-
nanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného,
osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou
smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspě-
vek na pojistné.

Poznámka
Limitní částka 24.000 Kč pro osvobození příspěvků od daně z příjmů ze
závislé činnosti se sleduje u zaměstnavatele souhrnně za všechny uvedené
druhy pojištění. Limit 24.000 Kč může být dosažen např. měsíčním příspěv-
kem 2.000 Kč na penzijní připojištění nebo měsíčním příspěvkem 2.000 Kč na
soukromé životní pojištění nebo např. měsíčním příspěvkem 1.000 Kč na
penzijní připojištění a 1.000 Kč na soukromé životní pojištění. Limitní výše
daňového osvobození se vztahuje na příspěvky poskytované zaměstnanci
od téhož zaměstnavatele.

Soukromým životním pojištěním rozumíme pojištění:
� pro případ dožití (pojištěný se dožije určitého věku

nebo dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec
pojištění), nebo

� pro případ smrti nebo dožití (pojištění končí smrtí,
nastane-li v průběhu trvání smlouvy, nebo dožitím
dne, který je stanoven ve smlouvě jako konec pojištění),
nebo

� na důchodové pojištění (pojištěný se dožije určitého
dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek výplaty
důchodu),

a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku náro-
ku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invali-
ditu třetího stupně nebo v případě stane-li se zaměstna-
nec invalidním ve třetím stupni nebo v případě smrti.

Pokud bude příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojiš-
tění nebo na penzijní pojištění, resp. na soukromé životní
pojištění (popř. na kombinaci dvou nebo tří druhů pojiš-
tění), poukázán na účet jeho zaměstnance u penzijního
fondu, instituce penzijního pojištění nebo na účet u pojiš-
ťovny převyšovat v souhrnu v kalendářním roce u zaměst-
nance částku 24.000 Kč, bude v příslušném měsíci, kdy
dochází k překročení tohoto limitu, připočtena nadlimitní
výše příspěvku ke zdanitelné mzdě zaměstnance a výpo-
čet měsíční zálohy na daň proběhne ze superhrubé mzdy.
Příspěvek, který není osvobozen od daně z příjmů a pod-
léhá u zaměstnance zdanění, vstupuje rovněž do vyměřo-
vacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdra-
votní pojištění.

Pokud získá zaměstnanec příspěvek na penzijní připojiště-
ní, na penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojiště-
ní od více zaměstnavatelů v průběhu kalendářního roku,
sleduje se limit 24.000 Kč příspěvku osvobozeného od
daně z příjmů ze závislé činnosti u každého zaměstnava-
tele samostatně. Půjde např. o případ, kdy zaměstnanec
v průběhu kalendářního roku změní zaměstnání a každý
ze zaměstnavatelů mu přispívá na penzijní připojištění,
penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění.

Daňové výhody na straně zaměstnance nelze uplatnit
v případě, že příspěvek na penzijní připojištění, penzijní
pojištění anebo na soukromé životní pojištění je poskyt-
nut zaměstnavatelem ve finanční podobě přímo zaměst-
nanci. V tomto případě by naopak byl finanční příspěvek
poskytnutý zaměstnanci v plné výši zdaňován současně
s jeho mzdou ze superhrubé mzdy a byl by zahrnut do
vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální
a zdravotní pojištění.
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2.2 Daňové řešení poskytnutého příspěvku 
u zaměstnavatele

Daňové řešení příspěvků zaměstnavatele zaměstnancům
na penzijní připojištění, penzijní pojištění a na soukromé
životní pojištění je podřízeno obecnému režimu daňově
uznatelných nákladů na pracovní a sociální podmínky,
péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměst-
nanců podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP.

Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění, pen-
zijní pojištění a na soukromé životní pojištění budou
u zaměstnavatele daňově uznatelné bez ohledu na jejich
výši, pokud jejich poskytování zaměstnavatelem vyplývá
z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele,
pracovní nebo jiné smlouvy. Daňovým výdajem zaměstna-
vatele bude i příspěvek uhrazený za zaměstnance, který
pracuje na základě dohody o pracovní činnosti nebo
dohody o provedení práce, pokud bude splněna podmínka
§ 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP.

Příklad č. 3

Zaměstnavatel sjednal v roce 2010 v pracovní smlou-
vě se zaměstnancem, že mu bude přispívat měsíčně
částku 1.500 Kč na penzijní připojištění se státním
příspěvkem a současně každý rok částku 15.000 Kč
na soukromé životní pojištění poukázanou v prosinci
na účet u pojišťovny.

U zaměstnance bude v roce 2011 od daně z příjmů ze
závislé činnosti osvobozena částka v celkové výši
24.000 Kč za oba druhy pojištění. Za měsíc prosinec se
bude u zaměstnance jednat o zdanitelný příjem 9.000 Kč.
Tato částka bude zahrnuta do vyměřovacího základu
pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Výpočet zdanění u zaměstnance za měsíc prosinec
2011 si uvedeme pro případ, že jeho hrubá mzda činí
v tomto měsíci 20.000 Kč.

Výpočet čisté mzdy zaměstnance Údaj v Kč
Hrubá mzda 20.000
Nepeněžní příjem 9.000
Pojistné hrazené zaměstnavatelem
34 % z částky 29.000 Kč + 9.860
Základ daně 38.860
Záloha na daň 5.835
Sleva na poplatníka –1.970
Záloha po slevě 3.865
Pojistné zaměstnance 11 % z částky 29.000 Kč 3.190
Čistá mzda 12.945

U zaměstnavatele je splněna podmínka daňové uzna-
telnosti příspěvku podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5
ZDP a výdaje na příspěvek na penzijní připojištění se
státním příspěvkem a na příspěvek na soukromé život-
ní pojištění zaměstnance budou daňově uznatelné
v plné výši bez ohledu na to, zda jsou u zaměstnance
osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti nebo
podléhají zdanění.

3 Vzdělávání zaměstnanců

K významným motivačním prvkům zaměstnanců patří
účast zaměstnavatele na odborném rozvoji zaměstnanců,
především formou prohlubování a zvyšování jejich kvalifi-
kace. Tyto zaměstnanecké výhody mohou být určeny buď
všem zaměstnancům, nebo jen vybraným zaměstnancům.
Péčí zaměstnavatele o odborný rozvoj zaměstnanců se
věnuje ustanovení § 227 až 235 ZP. Péče o odborný rozvoj
zaměstnanců zahrnuje zejména:
a) zaškolení a zaučení,
b) odbornou praxi absolventů škol,
c) prohlubování kvalifikace a
d) zvyšování kvalifikace.

3.1 Daňové řešení vzdělávání 
u zaměstnance

Daňové řešení odborného rozvoje na straně zaměstnan-
ce je řešeno v § 6 odst. 9 písm. a) a § 6 odst. 9 písm. d)
ZDP.

Podle znění § 6 odst. 9 písmeno a) ZDP je u zaměstnance
osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti nepe-
něžní plnění vynaložené zaměstnavatelem na odborný
rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti
zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložené
zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle
zákona o zaměstnanosti; toto osvobození se nevztahuje
na příjmy plynoucí zaměstnancům v této souvislosti jako
mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem,
jakož i na další peněžní plnění poskytovaná v této souvis-
losti zaměstnancům.

Pro uplatnění osvobození od daně z příjmů ze závislé
činnosti v případě prohlubování kvalifikace dle § 230 ZP
a v případě zvyšování kvalifikace podle § 231 ZP musí
být splněny dvě podmínky:
� jedná se o poskytnutí nepeněžního plnění zaměstna-

vatele, to znamená, že zaměstnavatel hradí částky za
prohlubování či zvyšování kvalifikace přímo příslušné
instituci za zaměstnance,

� vzdělávání zaměstnance souvisí s předmětem činnosti
zaměstnavatele.

Pokud jde o rekvalifikaci zaměstnanců, pak pro osvoboze-
ní nepeněžního plnění zaměstnavatele vynaloženého na
rekvalifikaci zaměstnanců od daně z příjmů ze závislé čin-
nosti nevyžaduje ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) ZDP,
aby tato rekvalifikace souvisela s předmětem činnosti
zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnanec absolvuje prohloubení nebo
zvýšení kvalifikace nesouvisející s předmětem činnosti
zaměstnavatele a zaměstnavatel mu toto vzdělávání hradí
formou nepeněžního plnění, nebude se na zaměstnance
vztahovat ustanovení § 6 odst. 9 písm. a) ZDP, ale
u zaměstnance půjde o nepeněžní plnění, u kterého lze
využít znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Podle tohoto usta-
novení zákona je od daně z příjmů ze závislé činnosti
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osvobozeno nepeněžní plnění poskytované zaměstnan-
cům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního
fondu, ze zisku po jeho zdanění či na vrub výdajů (nákla-
dů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, ve formě možnosti mimo jiné používat
vzdělávací zařízení.

V případě, že zaměstnavatel hradí vynaložené náklady
zaměstnance na prohlubování nebo zvyšování kvalifika-
ce jako peněžní plnění přímo zaměstnanci, pak u zaměst-
nance půjde o zdanitelný peněžní příjem, jehož zdanění
proběhne ze superhrubé mzdy. Tento peněžní příjem se
zahrnuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného
na sociální a zdravotní pojištění. Takto bude postupováno,
ať prohlubování nebo zvyšování kvalifikace zaměstnance
souvisí, nebo nesouvisí s předmětem činnosti zaměstna-
vatele. U peněžního plnění zaměstnavatele na prohloube-
ní nebo zvýšení kvalifikace nelze využít na straně zaměst-
nance ani znění § 6 odst. 9 písm. a) ZDP ani znění § 6
odst. 9 písm. d) ZDP.

Zdanění ze superhrubé mzdy se zahrnutím do vyměřova-
cího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní
pojištění podléhá rovněž peněžní příspěvek zaměstna-
vatele na dopravu do vzdělávacího zařízení, pokud se
nejedná o pracovní cestu v rámci výkonu práce.

3.2 Daňové řešení u zaměstnavatele

Daňové řešení odborného rozvoje na straně zaměstna-
vatele vyplývá ze znění § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3,
znění § 25 odst. 1 písm. h) bodu 2 ZDP a znění § 24
odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP.

Daňovými výdaji (náklady) zaměstnavatele jsou podle
znění § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP výdaje (náklady):
� na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo
� výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem

zaměstnanců podle zákoníku práce a výdaje (náklady)
spojené s rekvalifikací zaměstnanců podle zákona
o zaměstnanosti, pokud souvisejí s předmětem čin-
nosti zaměstnavatele.

Daňovými výdaji jsou veškeré výdaje zaměstnavatele na
prohlubování nebo zvyšování kvalifikace (ať jde o peněžní
nebo nepeněžní plnění) a na rekvalifikaci zaměstnanců,
pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.
Daňovým výdajem zaměstnavatele při zvyšování kvalifi-
kace zaměstnance, která souvisí s předmětem činnosti
zaměstnavatele, je rovněž náhrada mzdy poskytovaná
zaměstnanci za dobu pracovního volna k účasti na zvyšo-
vání kvalifikace v souladu se zákoníkem práce.

Zatímco u zaměstnanců jsou osvobozena od daně z příj-
mů dle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP všechna nepeněžní plně-
ní vynaložená zaměstnavatelem na jejich rekvalifikaci bez
vazby na podmínku, že by musela rekvalifikace souviset
s předmětem činnosti zaměstnavatele, pak na straně
zaměstnavatele jsou daňových výdajem dle § 24 odst. 2
písm. j) bodu 3 ZDP výdaje na rekvalifikaci (formou

peněžního nebo nepeněžního plnění), pokud tato rekvali-
fikace souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Výše uvedené daňové výdaje (náklady) obsažené ve znění
ustanovení zákona blíže specifikuje pokyn MF č. D-300
v bodech 15 a 16 k § 24 odst. 2 zákona.

Podle znění § 25 odst. 1 písm. h) bodu 2 ZDP není
daňovým výdajem nepeněžní plnění poskytované
zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě možnosti použí-
vat vzdělávací zařízení s výjimkou zařízení uvedených
v § 24 odst. 2 písm. j) bodech 1 až 3 zákona. Pokud
zaměstnavatel bude jako nepeněžní plnění hradit zaměst-
nanci vzdělávání, které nesouvisí s předmětem činnosti
zaměstnavatele, pak podle § 25 odst. 1 písm. h) bodu 2
ZDP tyto výdaje nejsou u zaměstnavatele daňově uznatel-
né, ani kdyby se k úhradě zavázal např. v kolektivní smlou-
vě, ve vnitřním předpise nebo v pracovní smlouvě uzavře-
né se zaměstnancem. V tomto případě nelze využít znění
§ 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP. U zaměstnance bude
toto nepeněžní plnění osvobozeno od daně z příjmů
podle znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.

Příklad č. 4

Zaměstnavatel se dohodne v roce 2011 s pracovní-
kem finančního úseku, že si zvýší kvalifikaci formou
dálkového studia na Vysoké škole ekonomické
a poplatky za studium zaměstnavatel uhradí. Zvýšení
kvalifikace zaměstnance souvisí s předmětem činnos-
ti zaměstnavatele. Ve smyslu zákoníku práce je sjed-
nána kvalifikační dohoda včetně vymezení práv
a hmotného zabezpečení zaměstnance.

Varianta A – nepeněžní plnění zaměstnavatele
Zaměstnavatel zaplatí příslušné poplatky za studium
přímo vysoké škole. Čas věnovaný zvyšování kvalifikace je
považován za překážku v práci na straně zaměstnance.
Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele při zvyšování
kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu
ve výši průměrného výdělku specifikované v § 232 ZP.
U zaměstnance půjde o nepeněžní příjem, který je
podle § 6 odst. 9 písm. a) ZDP osvobozen od daně.
Náhrada mzdy však bude podléhat zdanění ze super-
hrubé mzdy i odvodu pojistného na sociální a zdravot-
ní pojištění. Výdaje vynaložené zaměstnavatelem na
zvýšení kvalifikace zaměstnance jsou daňovým výda-
jem podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP.

Varianta B – peněžní plnění zaměstnavatele
Zaměstnavatel proplácí zaměstnanci z pokladny
zaplacené školné, které zaměstnanec zaplatí vždy na
příslušný semestr.
U zaměstnance půjde o zdanitelný peněžní příjem,
jehož zdanění proběhne ze superhrubé mzdy. Tento
peněžní příjem se zahrnuje do vyměřovacího základu
pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Výdaje vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení kvali-
fikace zaměstnance jsou daňovými výdaji zaměstna-
vatele podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP.
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Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hra-
zené zaměstnavatelem za sebe sama ze zdanitelné
částky zaměstnance lze uplatnit podle § 24 odst. 2
písm. f) ZDP jako daňový náklad.

Příklad č. 5

Podnikatel-fyzická osoba podnikající ve stavební
výrobě sjedná v roce 2011 v pracovní smlouvě s jed-
ním zaměstnancem, že si zvýší kvalifikaci studiem na
stavební fakultě ČVUT. Ve smyslu zákoníku práce je
sjednána kvalifikační dohoda včetně vymezení práv
a hmotného zabezpečení zaměstnance. Náklady spo-
jené se studiem si hradí zaměstnanec, ale následně
jsou zaměstnavatelem zaměstnanci uhrazeny jako
peněžní plnění.

U zaměstnance půjde o zdanitelný peněžní příjem,
jehož zdanění proběhne ze superhrubé mzdy. Tento
peněžní příjem se zahrnuje do vyměřovacího základu
pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Výdaje vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení kvali-
fikace zaměstnance, sjednané v pracovní smlouvě,
jsou daňovými výdaji zaměstnavatele podle znění § 24
odst. 2 písm. j) bodu 3 ZDP, pokud zvýšení kvalifikace
souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Povinné
pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené
zaměstnavatelem za sebe sama ze zdanitelné částky
zaměstnance lze uplatnit podle § 24 odst. 2 písm. f)
ZDP jako daňový náklad.

Příklad č. 6

Zaměstnanec se rozhodl zvýšit svou kvalifikaci účastí
na kursu masérství. Jedná se o stavebního dělníka,
takže zvýšení kvalifikace nesouvisí s předmětem čin-
nosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel přesto uhradí
zaměstnanci kurs masérství formou peněžního plnění.

U zaměstnance nelze uplatnit ani znění § 6 odst. 9
písm. a) ani znění § 6 odst. 9 písm. d) ZDP, protože
jednak zvýšení kvalifikace nesouvisí s předmětem čin-
nosti zaměstnavatele, a jednak se jedná o peněžní
plnění. U zaměstnance půjde o zdanitelný peněžní pří-
jem, jehož zdanění proběhne ze superhrubé mzdy.
Tento peněžní příjem se zahrnuje do vyměřovacího
základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní
pojištění.
Výdaje vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení kvali-
fikace zaměstnance by mohly být daňovými výdaji
podle znění § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP, pokud se
k peněžní úhradě zaměstnanci zavázal např. v pracov-
ní smlouvě nebo jiné smlouvě uzavřené s pracovníkem.
Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hra-
zené zaměstnavatelem za sebe sama ze zdanitelné
částky zaměstnance lze uplatnit podle § 24 odst. 2
písm. f) ZDP jako daňový náklad.

DaÀové fie‰ení nejãastûj‰ích zamûstnaneck˘ch benefitÛ v podmínkách roku 2011 (I. ãást)
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1 Chronologický přehled změn směrnic 
Rady EU upravujících DPH

1.1 Směrnice Rady 2006/112/ES 
ze dne 28. 11. 2006

Nahrazení Šesté směrnice1 směrnicí Rady 2006/112/ES2

(tzv. Recastem) ze dne 28. 11. 2006 s účinností od 1. 1. 2007
se žádný převrat v oblasti daně z přidané hodnoty neko-
nal, šlo pouze o rozsáhlé přepracování s odkazy na První3

a Šestou směrnici. Tato směrnice se pyšní 414 články, což
nemůžeme rozhodně považovat za stručnou a hlavně jed-
noduchou směrnici. Co je neobvyklé ve srovnání s tuzem-
skými zákony, je stručné vymezení podstaty jakékoliv
změny, která je v úvodu každé směrnice. Proč a jaké jsou
důvody změny, koho ovlivňují, co přináší, jaké kroky je
potřeba provádět, k čemu vedou, co je do budoucna ještě
potřeba provést apod. Myslíme si, že tato základní „pre-
ambule“ by neměla chybět v našem zákonodárství, a tím
by se mohl odstranit i někdy pochybný, zastřený a tajem-
ný legislativní proces.

V úvodu jsme osloveni 67 body, důvody za jakých vznikla
tato nová směrnice. Mezi nejpodstatnější patří:

� uvedení hlavních důvodů přepracování Šesté směrni-
ce do nové směrnice;

� směrnice by měla být uspořádána jasným a racionálním
způsobem s důrazem na strukturu a znění směrnice;

� již od První směrnice je kladen důraz na právní před-
pisy, které nenarušují podmínky hospodářské soutěže.
Tento důraz je opět zopakován s uvedením na harmo-
nizaci právních předpisů, které by vyloučily faktory,
jenž by mohly narušovat podmínky hospodářské 
soutěže jak na úrovni členských států, tak i na úrovni
Společenství;

� systém DPH dosahuje největší neutrality [přesun zda-
nění od výroby (služeb) ke konečnému spotřebiteli]
a jednoduchosti, pokud oblast působnosti pokrývá
všechny stupně výroby a distribuce;

� je nezbytné stanovit přechodná období, aby mohly být
postupně přizpůsobeny vnitrostátní právní předpisy;

� aby byla zaručena větší neutralita daně, měl by být
pojem „osoba povinná k dani“ vymezen tak, aby do něj
mohly členské státy zahrnout i osoby, jež poskytují
plnění příležitostně;

� uplatňování obecného pravidla, dle něhož je poskyt-
nutí služby nájmu movitého majetku zdaňováno
v členském státě, v němž je poskytovatel umístěn. To
může vést k podstatnému narušení hospodářské 

�

V˘znamné zmûny evropsk˘ch
smûrnic rady EU upravujících
oblast danû z pfiidané hodnoty

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

Cílem pfiíspûvku je srozumitelnû a chronologicky sefiadit

zmûny od úãinnosti smûrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. 11. 2006, která nastala 1. 1. 2007. Tato smûrnice nahradila

jiÏ nepfiehlednou, mnohokrát novelizovanou historickou

·estou smûrnici 77/388/EHS vydanou dne 17. 5. 1977. Za

svého tfiicetiletého pÛsobení mûla témûfi 50 pozmûÀujících

smûrnic. JiÏ z tohoto pohledu musela b˘t logicky 

pfiepracována a nahrazena zmínûnou smûrnicí 2006/112/ES. Dle na‰eho uváÏení se domníváme,

Ïe tato smûrnice se stala tfietí nejv˘znamnûj‰í smûrnicí po První a ·esté smûrnici a stala se 

klíãov˘m novodob˘m nástrojem pro vytvofiení rámce, pátefie celého zákona o dani z pfiidané

hodnoty v rámci Evropské unie vedoucí k vytvofiení harmonizovaného systému.

1 Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. 5. 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně
z přidané hodnoty: jednotný základ daně (dále jen „Šestá směrnice“).

2 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
3 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. 4. 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (dále jen „První směrnice“).
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soutěže v případě, kdy jsou pronajímatel a nájemce
umístěni v různých členských státech a daňové sazby
těchto států se liší. Proto je třeba stanovit místo
poskytnutí služby, kde má nájemce sídlo (provozovnu,
bydliště), pro kterou byla služba poskytnuta. U nájmu
dopravních prostředků by mělo být obecné pravidlo
z důvodu kontroly přísně uplatňováno a za místo
poskytnutí této služby by se mělo považovat místo,
kde je místně příslušný poskytovatel;

� snaha o harmonizování některých pojmů, např. zdani-
telné plnění, uskutečnění zdanitelného plnění, základ
daně;

� nenarušování hospodářské soutěže vyžaduje určit jed-
notný základ daně na hranicích, ale i určitý počet
sazeb a sblížení sazeb mezi členskými státy. Na dru-
hou stranu je umožněna pro přechodné období
odchylka ohledně počtu a úrovně sazby;

� základní sazba DPH se stanovuje na minimální úrovni
15 % a bude podléhat nadále přezkumu;

� možnost zachování odpočtu DPH na předchozím
stupni;

� i nadále by Komise měla vypracovávat hodnotící zprá-
vu o dopadu snížených sazeb uplatňovaných na míst-
ně poskytované služby z důvodu vytváření pracovních
míst, hospodářského růstu, fungování vnitřního trhu;

� řešení nezaměstnanosti by se mělo řešit možností
a vyzkoušením úlevy ze sazby DPH na služby s vyso-
kým podílem lidské práce;

� povinnosti osob povinných k dani by měly být co nej-
více harmonizovány, aby byl zaručen rovnocenný způ-
sob výběru DPH ve všech členských státech;

� používání elektronické fakturace musí umožnit správ-
cům daně výkon jejich kontrolních činností. Z těchto
důvodů je vhodné vypracovat na úrovni Společenství
harmonizovaný seznam údajů, které musí být povinně
uváděny na fakturách, a zavést řadu společných opat-
ření upravujících elektronickou fakturaci, uchovávání
faktur, vystavování faktur pořizovatelem nebo příjem-
cem. Dále i možnost podávání některých hlášení a při-
znání elektronicky;

� možnost uplatňovat své zvláštní režimy pro malé pod-
niky v souladu se společnými ustanoveními a s výhle-
dem užší harmonizace;

� nutnost zajišťování jednotného uplatňování systému
DPH.

Samotný obsah je rozdělen do XV hlav a každá hlava dále
do dílčích kapitol, oddílů a pododdílů. Samotná struktura
je přibližně stejná jako v Šesté směrnici. Pro ilustraci uvá-
díme ukázku: hlava I – Účel a oblast působnosti, hlava II –
Územní působnost, hlava III – Osoby povinné k dani,
hlava IV – Zdanitelná plnění, hlava V – Místo zdanitelného
plnění atd. Při porovnání zákona č. 235/2004 Sb., dani
z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), zjistíme, že
v této normě nalezneme body, které se velice přibližují
směrnici, tudíž zde nemůžeme sledovat žádné velké
a významné diference. Fenoménem se opět stal legislativní

proces koncem roku 2006, kdy došlo k novelizaci Recastu
směrnicí Rady 2006/138/ES ze dne 19. 12. 2006. Členské
státy měly pouze několik dní na úpravu svých vnitrozem-
ských zákonů, aby byly v souladu s touto směrnicí s účin-
ností od 1. 1. 2007, resp. 1. 1. 2008.

Závěr Recastu je věnován dvanácti přílohám, přičemž pro
nás jsou zajímavé zejména:
� příloha III., která vymezuje seznam zboží a služeb,

které mohou být předmětem snížené sazby;
� příloha IV. s uvedením služeb, u kterých Rada může

povolit sníženou sazbu, např. drobné opravy jízdních
kol, obuvi a koženého zboží, oděvů, čištění oken,
holičství a kadeřnictví aj. Opět se nejedná o nic nové-
ho. Je to pouze přepracovaný článek s přílohou, kte-
rou jsme mohli najít ve směrnici Rady 1999/85/ES ze
dne 22. 10. 1999 (příloha „K“);

� příloha X., seznam plnění s odchylkami (plnění, která
mohou členské státy nadále zdaňovat a nadále 
osvobozovat). Mezi osvobozená plnění jsou zařazeny:
oprávnění ke vstupu na sportovní akce, poskytnutí
služby autorem, umělcem, advokátem, telekomuni-
kační služby veřejnými poštami, služby krematorií,
dílny nevidomých, plnění uskutečněné nemocnicemi,
dodání vody, služby cestovních kanceláří za uvede-
ných podmínek;

� příloha XI. představuje výčet zrušených směrnic;
� příloha XII. je 37stránková srovnávací tabulka, která

tvoří určitý můstek mezi směrnicemi Rady 67/227/EHS,
77/388/EHS a Recastem.

Množství odborných autorů se ve svých dílech zmiňuje, že
jedna z nejdůležitějších změn je stanovení minimální hod-
noty základní sazby na 15 %. Není tomu tak, již ve směr-
nici Rady 92/77/EHS ze dne 19. 10. 1992 se hovoří, že od
1. 1. 1993 musí členské státy uplatňovat základní sazbu,
která do 31. 12. 1996 nesmí být nižší než 15 %, a mohou
být také uplatněny jedna či dvě snížené sazby. Snížené
sazby nesmí být nižší než 5 % a vztahují se pouze na dodá-
ní zboží a poskytování služeb těch kategorií, které jsou
uvedeny v příloze „H“ (např. potraviny, farmaceutické
zboží, lékařské vybavení, přeprava cestujících, voda,
dodání knih, vstupné do divadel, veletrhů, kin, pohřební
služby, výstavba bytů v rámci sociální politiky atd.). Tyto
sazby byly vypršením stanoveného data přezkoumávány
a v podstatě platí dodnes. Lze je nalézt v současné platné
směrnici pod článkem 29 a 99.

1.2 Směrnice Rady 2006/138/ES 
ze dne 19. 12. 2006

První změna přišla tři týdny po vydání Recastu v podobě
směrnice Rady 2006/138/ES4 ze dne 19. 12. 2006. V této
směrnici se prodloužil pouze termín o dva roky u stano-
vení místa poskytnutí služby u služeb rozhlasového a tele-
vizního vysílání a dále u určitých elektronicky poskytova-
ných služeb.

�

V˘znamné zmûny evropsk˘ch smûrnic rady EU upravujících oblast DPH

4 Směrnice Rady 2006/138/ES ze dne 19. 12. 2006, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu
použitelnosti úpravy daně z přidané hodnoty uplatňované na služby rozhlasového a televizního vysílání a na určité elektronicky poskytované služby.
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1.3 Směrnice Rady 2007/74/ES 
ze dne 20. 12. 2007

Směrnice Rady 2007/74/ES5 ze dne 20. 12. 2007 se při-
způsobuje řadě změn, které nebyly delší dobu řešeny, a to
v otázce osvobození zboží, jejich množstevního omezení
při dovozu cestujícími ze třetích zemí. Jedná se o cigarety,
doutníky, tabák, alkohol, pohonné hmoty aj.

1.4 Směrnice Rady 2007/75/ES 
ze dne 20. 12. 2007

Druhá Směrnice 2007/75/ES6 Rady ze dne 20. 12. 2007
řeší některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přida-
né hodnoty. Jedná se o odchylky především pro státy,
které přistoupily do Evropské unie 2004 a později. Komi-
se shledala vhodné prodloužit platnost některých odchy-
lek až do roku 2010. Mezi tyto výjimky patří i Česká repub-
lika, které bylo prodlouženo do 31. 12. 2010 uplatňování
snížené sazby na provádění stavebních prací, které patří
do tzv. sociálního bydlení (tomuto článku odpovídá § 48
a § 48a v zákoně o DPH). Estonsku, Maďarsku se výjimky
za určitá plnění ruší. Kypru a Maltě se u léčiv a některých
potravin prodlužuje termín do 31. 12. 2010. Polsko dostá-
vá výjimku na dodání knih, restaurační služby a Slovinsko
u přípravy jídel.

1.5 Směrnice Rady 2008/8/ES 
ze dne 12. 2. 2008

Globalizace, deregulace a technologické změny v posled-
ních letech způsobily značné změny v objemu obchodu se
službami a v jeho struktuře. Neustále roste počet služeb,
které je možné poskytnout na dálku. V reakci na to se již
řadu let podnikají postupné kroky s cílem řešit danou si-
tuaci a mnoho služeb je ve skutečnosti zdaňováno podle
zásady místa určení. V souladu se strategií Komise pro
modernizaci a zjednodušení fungování společného systé-
mu DPH vyžadovala Komise EU pozměnit Recast, a to
směrnicí Rady 2008/8/ES7 ze dne 12. 2. 2008. V zásadě
veškeré poskytnutí služeb se zdaňuje v místě, kde dochází
ke skutečné spotřebě. Pokud by v tomto smyslu mělo dojít
ke změně obecného pravidla o místě poskytnutí služby,
bylo by nutné z administrativních i politických důvodů
určit výjimky z tohoto obecného pravidla. V případě
poskytnutí služby osobám povinným k dani se místo plně-
ní vztahuje k místu, kde je usazen příjemce služby. V pří-
padě poskytnutí služby osobě nepovinné k dani se nadále
postupuje podle obecného pravidla, že místem poskytnu-
tí služby je místo, kde má poskytovatel služby sídlo eko-
nomické činnosti. Aby se podpořilo správné používání
této směrnice, každá osoba povinná k dani identifikovaná

pro účely DPH podává souhrnné hlášení všech osob
povinných k dani a právnických osob nepovinných k dani
identifikovaných pro účely DPH, kterým poskytla zdanitel-
né služby spadající pod mechanismus přenesení daňové
povinnosti. Nadále zůstává řada služeb, kde místo plnění
je tam, kde je služba poskytnuta. Jde o restaurační a stra-
vovací služby, služby kulturní, umělecké, sportovní, vzdě-
lávací, vědecké, veletrhy, výstavy, služby na nemovitos-
tech, krátkodobý pronájem dopravních prostředků, dále
přepravní služby, práce a oceňování movitého hmotného
majetku u osob nepovinných k dani aj. Tato změna Reca-
stu si vynutila i novelizaci českého zákona o DPH, a to od
1. 1. 2010.

1.6 Směrnice Rady 2008/9/ES 
ze dne 12. 2. 2008

Se stejnou účinností od 1. 1. 2010 se stanovují prováděcí
pravidla pro vrácení DPH stanovené Recastem osobám
povinným k dani neusazeným v členském státě, ale
v jiném členském státě, a to ve směrnici Rady 2008/9/ES8

ze dne 12. 2. 2008. Směrnice obsahuje pravidla, kdy poža-
duje od žadatele, aby žádost byla podána prostřednictvím
elektronického portálu, dále přesný obsah žádosti s uve-
dením kódu druhu služby nebo zboží 1–10, např. palivo,
cestovní výlohy, ubytování, potraviny a nápoje. Žádost
o vrácení daně se podává členskému státu do 30. 9. kalen-
dářního roku následujícího po období pro vrácení daně
a vrácení daně činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejmé-
ně tři kalendářní měsíce (min. 400 eur nebo ekvivalent).
Období kratší než tři měsíce se vztahuje pouze na zbytek
kalendářního roku (min. 50 eur nebo ekvivalent). Jestliže
vrácení bude provedeno pozdě, je povinností čl. státu
zaplatit úrok.

V tuzemském zákoně to konkrétně řeší § 82 až 82b, které
byly novelizovány též od 1. 1. 2010.

1.7 Směrnice Rady 2008/117/ES 
ze dne 16. 12. 2008

Směrnice Rady 2008/117/ES9 ze dne 16. 12. 2008 je
zaměřená proti daňovým únikům v podobě uvádění zboží
na trh za neobvykle nízké ceny. Aby bylo možné využít kří-
žovou kontrolu informací, je potřeba zajistit, aby plnění
uvnitř Společenství bylo ve stejném daňovém období, jak
u dodavatele, kupujícího nebo příjemce. Stanovuje se, aby
se dodání zboží a poskytování služeb, které probíhají po
určitou dobu, považovaly za uskutečněné alespoň jednou
ročně. Souhrnné hlášení se bude vypracovávat každý
měsíc s výjimkou nepřekročení limitu u zboží ve výši
50.000 eur za předcházející čtvrtletí, zde může poskytovatel

�
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5 Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. 12. 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spo-
třební daně.

6 Směrnice Rady 2007/75/ES ze dne 20. 12. 2007, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z při-
dané hodnoty.

7 Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. 2. 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby.
8 Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. 2. 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES

osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.
9 Směrnice Rady 2008/117/ES ze dne 16. 12. 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje

proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství.
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podávat hlášení kvartálně. Do 31. 12. 2011 je stanoven
limit na 100.000 eur nebo ekvivalent v národní měně. Na
tuto směrnici opět reagoval český zákon změnou ve znění
§ 102, např. podáváním souhrnného hlášení ve formě
datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpi-
sem nebo prostřednictvím datové schránky ve formátu
a struktuře stanovené správcem daně.

1.8 Směrnice Rady 2009/47/ES 
ze dne 5. 5. 2009

Předseda Rady ministrů financí EU, Miloslav Kalousek
(funkční období 1–5/2009), podepsal směrnici Rady
2009/47/ES10 ze dne 5. 5. 2009 týkající se snížených
sazeb. Tato směrnice se týkala DPH u služeb s vysokým
podílem lidské práce, na něž se vztahují přechodná usta-
novení platná do konce roku 2010. Jedná se např. o čiště-
ní oken, úklid v domácnostech, drobné opravy jízdních
kol, obuvi, koženého zboží, oděvů, holičství a kadeřnictví.
Tyto služby byly specifikovány v příloze IV. Recastu a jsou
touto novelizací zrušeny a přesunuty do přílohy III. Res-
taurační a cateringové služby jsou nově také vloženy do
přílohy III., tj. do seznamu služeb, které mohou být před-
mětem snížené sazby s možností vyloučit alkoholické
nebo nealkoholické nápoje a zdanit je základní sazbou.
Česká republika zatím nevyužila žádné z těchto služeb
s vysokým podílem lidské práce, ani stravovací služby, aby
je zdaňovala sníženou sazbou.

1.9 Směrnice Rady 2009/69/ES 
ze dne 25. 6. 2009

Stanovení strategie boje proti daňovým podvodům
v rámci Evropské unie řeší směrnice Rady 2009/69/ES11

ze dne 25. 6. 2009. Zejména s ohledem na zkušenosti, ze
kterých vyplývá, že rozdíly v uplatňování využívají obchod-
níci k tomu, aby se vyhnuli odvodu DPH z dovezeného
zboží, je dovoz zboží osvobozen od daně z přidané hod-
noty, pokud po něm následuje dodání nebo přemístění
tohoto zboží osobě povinné k dani do jiného členského
státu a poskytne-li dovozce příslušným orgánům minimální
základní informace:
� své DIČ vydané v členském státě dovozu,
� DIČ pořizovatele, jemuž má být zboží dodáno,
� podklady dokazující, že dovezené zboží je určeno

k přepravě nebo odeslání z členského státu dovozu do
jiného členského státu.

Termín pro soulad mezi členskými státy byl ustanoven
s účinkem od 1. 1. 2011. Česká republika tento termín nesta-
čila schválit a další termín se ustanovil až na 1. 4. 2011.

1.10 Směrnice Rady 2009/132/ES 
ze dne 19. 10. 2009

Směrnice Rady 2009/132/ES12 ze dne 19. 10. 2009 se
týká vymezení oblastí působnosti osvobození některých
druhů zboží od DPH [čl. 143 písm. b) a c) Recastu] při
konečném dovozu s důrazem na skutečnost, že osvoboze-
ní od daně při dovozu může být poskytnuto pouze tehdy,
jestliže nemůže ohrozit podmínky hospodářské soutěže
na společném trhu. Změny jsou rozsáhlé, a tak se jenom
zmíníme, kterých příkladných oblastí se změny týkaly:
� definice dovozu osobního majetku fyzickými osobami

ze třetích zemí,
� definice dovozu studijních potřeb a vybavení domác-

ností žáků a studentů,
� definice dovozu zboží nepatrné hodnoty,
� definice investičního majetku při přemístění podniku,
� definice dovozu zemědělských produktů,
� definice dovozu léčiv, přípravků, laboratorních zvířat,
� definice zboží dováženého ve prospěch katastrof,
� definice dovozu v rámci mezinárodních vztahů,
� definice zboží ke zkouškám, analýzám a pokusům aj.

1.11 Směrnice Rady 2009/162/EU 
ze dne 22. 12. 2009

Směrnice Rady 2009/162/EU13 ze dne 22. 12. 2009
upřesňuje články týkající se dodání plynu, dodání elektři-
ny, tepelné nebo chladící energie. Dále byl vložen článek
168a týkající se nemovitosti, která tvoří součást obchodní-
ho majetku osoby povinné k dani a která je užívána jak pro
účely jejího podnikání, tak pro její soukromou potřebu
nebo soukromou potřebu jejích zaměstnanců, resp.
k jiným účelům než pro účely jejího podnikání. DPH
u výdajů souvisejících s touto nemovitostí je odpočitatelná
pouze do výše podílu, v jakém je nemovitost užívána pro
účely podnikání osoby povinné k dani.

1.12 Směrnice Rady 2010/23/EU 
ze dne 16. 3. 2010

Pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu
přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí
některých služeb s vysokým rizikem podvodů, úpravu této
oblasti řeší směrnice Rady 2010/23/EU14 ze dne 16. 3. 2010.
Členské státy mohou do 30. 6. 2015 na dobu alespoň
dvou let stanovit reverse charge k osobám povinným
k dani u převodu povolenek na emise skleníkových plynů
nebo jiných povolenek. V zákoně o DPH by mělo být
obchodování s povolenkami upraveno v § 92d.

�
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10 Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. 5. 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty.
11 Směrnice Rady 2009/69/ES ze dne 25. 6. 2009, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o daňo-

vé úniky spojené s dovozem.
12 Směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. 10. 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná

o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu.
13 Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. 12. 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
14 Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. 3. 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o voli-

telné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.
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1.13 Směrnice Rady 2010/45/EU 
ze dne 13. 7. 2010

V souvislosti s technologickým vývojem se směrnice Rady
2010/45/EU15 ze dne 13. 7. 2010 snaží reagovat na
některé oblasti týkající se fakturace a elektronické faktura-
ce. Také zavádí tzv. termín hotovostní účetnictví. Toto
hotovostní účetnictví má za cíl pomoci malým a středním
podnikům, které se potýkají s problémy při odvodu daně
příslušnému orgánu před přijetím platby od svých pořizo-
vatelů nebo příjemců. Členské státy by měly mít možnost
povolit, aby daň byla dodavatelem nebo poskytovatelem
odvedena příslušnému orgánu až po přijetí platby za
dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Vrátíme-li se k elektronickým fakturám, jejich účelem by
měla být pomoc podnikům snižovat náklady a zvyšovat
konkurenceschopnost. S papírovými i elektronickými fak-
turami by se mělo zacházet stejným způsobem a adminis-
trativní zátěž spojená s papírovou fakturací by neměla
narůstat. Směrnice stanovuje podmínky pro vystavování,
zajištění věrohodnosti původu, neporušení obsahu a kon-
trolní mechanismus. Vedle toho by neměl být vyžadován
zaručený elektronický podpis nebo elektronická výměna
dat (tzv. EDI).

Také se stanovuje obsah u zjednodušených faktur. Členské
státy povolí osobám povinným k dani vystavit zjednoduše-
nou fakturu, není-li částka na faktuře vyšší než 100 eur nebo
ekvivalent v národních měnách. Za určitých podmínek lze
povolit i fakturu vyšší než 100 eur, ne však výše než 400 eur.

U dodání zboží uskutečněných v souladu s podmínkami
stanovenými v čl. 138 nebo u poskytnutí služeb specifiko-
vaných v čl. 56 se sjednocuje vystavení faktury nejpozději
patnáctý den měsíce následujícího po měsíci, v němž se
uskutečnilo zdanitelné plnění. Členské státy přijmou změny
nejpozději do 31. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013.

1.14 Směrnice Rady 2010/66/EU 
ze dne 14. 10. 2010

Směrnice Rady 2010/66/EU16 ze dne 14. 10. 2010, která
vstoupila v platnost zpětně, a to od 1. 10. 2010, stanovu-
je pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty osobám
povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení
daně, ale v jiném členském státě. Dochází k výjimečnému
prodloužení lhůty u odpočtu DPH za výdaje z roku 2009,
a to do 31. 3. 2011. Tuzemská legislativa tyto nároky na
odpočet řeší v § 82 (vrácení daně jiným členským státem)
a v § 82a a 82b (vrácení daně v tuzemsku osobám regist-
rovaným k dani v jiném členském státě).

1.15 Směrnice Rady 2010/88/EU 
ze dne 7. 12. 2010

Aby se zabránilo tomu, že rostoucí rozdíly mezi základní-
mi sazbami DPH, které členské státy uplatňují, povedou
ke strukturální nerovnováze v Evropské unii a k narušení
hospodářské soutěže v některých odvětvích, přistupuje se
v oblasti nepřímých daní k zavedení minimálních sazeb.
Směrnice Rady 2010/88/EU17 ze dne 7. 12. 2010 zacho-
vává stávající minimální základní sazbu na úrovni 15 % do
dalšího přezkumu, a to do 31. 12. 2015. Tato sazba byla
z historického hlediska prvně stanovena směrnicí
92/77/EHS18 ze dne 19. 10. 1992, a to na 15% minimální
úroveň s účinností od 1. 1. 1993.

2 Závěr

Daň z přidané hodnoty se zdá na první pohled konstrukč-
ně jednoduchá. Některé státy, jako je například Dánsko,
používají pouze jednu sazbu (25 %), na druhé straně
například Lucembursko jich má hned pět (základní 15 %,
snížená sazba 5 % a 12 %, super snížená sazba 3 % 
a tzv. parkovací sazba 12 %)19. Opak je ale pravdou, daň
z přidané hodnoty není nikterak snadná, dalo by se říci, že se
řadí mezi nejsložitější daně. Množství novel, které připra-
vuje nejen Evropská komise (v našem rozboru se jednalo
o 14 legislativních změn od konce roku 2006 v evropském
zákonodárství a v tuzemském zákoně o 24 legislativních
změn od účinnosti zákona o DPH), je nejen velice proble-
matické vše vstřebat, ale i aplikovat do praxe.

Evropská unie se snaží harmonizovat celý procesní rámec
daně z přidané hodnoty i sazbu daně. Kdybychom se
podívali na sazby jednotlivých států EU, vidíme, že je velmi
rozdílná. Nejvyšší sazba ve výši 25 % je v Dánsku, Maďar-
sku či Švédsku. Naopak nejnižší základní sazba ve výši 
15 % je v Lucembursku a na Kypru. Je jisté, že sjednocení
daně bude bolestivý problém, jelikož každý stát sleduje
svojí ekonomicko-sociální politiku. Na jedné straně je
důležité naplnit státní rozpočet (posiluje se zdanění nepří-
mých daní), na druhé straně ctít sociální politiku (případ-
né snížení sazby u vybraných komodit). Je zřejmé, že
„celo-unijního“ sjednocení daně se v brzké době nedočká-
me, nicméně otázkou je, zda-li se i Česká republika vydá-
vá optimální cestou sjednocování daně na dnešních uva-
žovaných 17,5 %. Je jasné, že i kdyby byla pouze jedna
sazba, v rámci následujících novel se opět budou vynořo-
vat nové výjimky pro lobbistické skupiny, nehledě na to,
zda-li je to dobře, či špatně.

Zvyšování poměru daně z přidané hodnoty k poměru
ostatních daňových příjmů je evidentní. V roce 1993 činil

�
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15 Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. 7. 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pra-
vidla fakturace.

16 Směrnice Rady 2010/66/EU ze dne 14. 10. 2010, kterou se mění směrnice 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané
hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.

17 Směrnice Rady 2010/88/EU ze dne 7. 12. 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání
povinnosti dodržovat minimální základní sazbu.

18 Směrnice Rady 92/77/EHS ze dne 19. 10. 1992, kterou se doplňuje společný systém daně z přidané hodnoty a mění směrnice 77/388/EHS (sblížení sazeb DPH).
19 Viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

[pozn. parkovací sazba (minimální hranice je určena na 12 %) se používá u zboží, služeb, které jsou dočasné ve snížené sazbě, ale dle směrnice Evrop-
ské unie by měly být zařazeny v základní sazbě, tudíž slouží k tomu, aby některé zboží, příp. služby, byly ve snížené sazbě do té doby, než se v časovém
horizontu odstraní cenové negativní dopady spojené s přeřazením této položky].
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podíl daně z přidané hodnoty a spotřebních daní v rámci
poměru s daňovými příjmy státního rozpočtu bez účasti
těchto daní v krajích a obcí cca 43 %. V roce 2003 se již
tento podíl přehoupl přes 50 %. Pokles sazby u přímých
daní, u daně z příjmů fyzických osob až na současných 
15 % a daně z příjmů právnických osob na současných 
19 % zapříčinil další zvyšování poměru příjmů z nepří-
mých daní vůči přímým až na téměř 63 % v roce 2010.

Daň z přidané hodnoty hraje významnou roli i v otázce
redistribuce daňových příjmů. Dle současného zákona
o rozpočtovém určení daní se v České republice DPH pře-
rozděluje. Největší část jde do státního rozpočtu (69,68 %),
další část krajům (8,92 %) a obcím (21,4 %). Také Evropská
unie dostává svůj díl z daně z přidané hodnoty, a to počí-
naje rokem 2004 ve výši 0,5 % z vybrané částky DPH20.

Závěrem můžeme konstatovat, že i přes značný pokrok
vytváření harmonizačního procesu od roku 1967 do roku
2010 existují rozdíly v uplatňování daně z přidané hodno-
ty v jednotlivých členských státech. EU se v některých
oblastech (právě zmiňovaná sazba DPH) není schopna

dohodnout, přičemž za hlavní důvody můžeme považovat
následující:
� harmonizace sazby DPH bude mít vliv na státní rozpo-

čet každé členské země a z výše zmiňované úlohy
podílu DPH a spotřebních daní na daňových příjmech
může negativně ohrozit i naplnění státního rozpočtu;

� přesouvání některých služeb a zboží do snížené sazby
či udělování výjimek pro přechodná období, např.
služby s vysokým podílem lidské práce;

� některé členské země by sjednocení sazeb chápaly
jako diskriminaci a zásah do suverenity státu;

� z důvodu evropské krize byl vytvořen nástroj oživení
evropského hospodářství v rámci „Plánu evropské
hospodářské obnovy“21. I zde se pojednává v rámci
vytváření pracovní poptávky o převedení služeb
s vysokým podílem lidské práce do snížené sazby, což
také směrnicí Rady 2009/47/ES ze dne 5. 5. 2009 bylo
převedeno do přílohy III. Recastu;

� aby se mohla sjednotit daň, je potřeba jednomyslného
souhlasu všech 27 zemí EU, přičemž v dnešní době
toto řešení je nemyslitelné.

V˘znamné zmûny evropsk˘ch smûrnic rady EU upravujících oblast DPH

20 Viz http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_36_c s.htm.
21 Viz http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:08 00:FIN:cs:PDF.
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DPH: AKTUÁLNÍ VÝKLADY A KOMENTÁŘE

Produkt je určen plátcům DPH a osobám sestavujícím měsíční a čtvrtletní daňová
přiznání k DPH, kteří jsou zodpovědni za bezchybné zavedení veškerých úprav do
praxe.

Publikace DPH: Aktuální výklady a komentáře sleduje všechny legislativní změny
v problematice DPH a přináší aktuální a praktické informace od autorky, která patří
k nejuznávanějším expertům v této oblasti. Obsahuje kompletní manuál všech změn
DPH, které vstoupily v účinnost v roce 2010, a změn, které s účinností od 1. dubna 2011
přinesla velká novela ZDPH. Komentáře, doporučené postupy a upozornění na časté
chyby, kterých se plátci při účtování DPH dopouštějí, jsou zpracovány přehlednou
a srozumitelnou formou tak, abyste je mohli snadno využít ve své každodenní praxi. 

Cena publikace je 3.289 Kč vč. DPH + poštovné. Publikace je pravidelně aktualizována. Při objednání do konce července
je na publikaci výrazná sleva 20 % (cena po slevě je 2.631 Kč vč. DPH + poštovné). V případě objednání je nutné zadat
kód KVA001.

Objednat lze na www.forum-media.cz, faxem na čísle 251 512 422 nebo na telefonu 251 550 576. Nakladatelství Forum, s.r.o.
Na Březince 14, 150 00 Praha 5.

Inzerce

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_36_cs.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:cs:PDF
www.forum-media.cz
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1 Úvod

Používání digitálních prostředků pro komunikaci týkající
se daňových záležitostí se v České republice stalo realitou
od listopadu roku 2009, kdy byl spuštěn ostrý provoz 
tzv. datových schránek pro komunikaci s úřady. V rámci
Evropy, resp. zemí OECD, se nejedná o běžné řešení.
Vzhledem k tomu, že se digitální komunikace a informační
technologie dotýkají dennodenně nás všech, mohou pro
nás být zjištění zahrnutá ve zmíněné studii inspirací.

2 E-služby a jejich kategorizace 
dle stupňů vyspělosti

Studie se ve velké míře věnuje různým pohledům na 
e-služby. Definuje je jako všechny elektronické interakce,
které zahrnují Web (internet, portály, webové služby),
email a telefonické kanály. Na strukturu poskytovaných
služeb lze nahlížet dle následujících kategorií:
� Prezentace (Informace) – jedná se o jednosměrný tok

statických informací o organizaci. Zahrnuje také publi-
kace nebo propagační materiály. Není zde možnost
dalšího dotazování nebo vyhledávání. Většinou se
jedná o zdroje veřejně dostupné. Příkladem mohou
být webové stránky specifického úřadu, kde se nachází

informace o jeho aktivitách a poskytovaných službách.
Pro získání dalších informací se zde nachází možnost
kontaktovat úřad prostřednictvím tradičních komuni-
kačních kanálů.

� Interakce – obousměrný tok informací, ne však data-
bázový systém. Zahrnuje rozšířené možnosti vyhledá-
vání nebo filtrování anebo kalkulátory, kde jsou veške-
rá data zadána uživateli. Většinou se jedná o zdroje
veřejně dostupné. Příkladem může být webová strán-
ka, která zahrnuje možnost objednat a provádět služ-
by online. Umožňuje také s daty manipulovat v infor-
mační databázi a používat odkazy na další stránky.

� Transakce – jakákoliv výměna informací, která posky-
tuje vstup k údajům daňových poplatníků. Zahrnuje
možnosti dotazování např. na historii týkající se daňo-
vého poplatníka, pracuje s kalkulátory a předem vypl-
něnými daty daňového poplatníka a vyplňuje daňové
přiznání nebo provádí související platby. Vzhledem
k důvěryhodnosti informací je přístup do systému
omezen pouze pro uživatele s přístupovým jménem
a heslem. Existuje tu důvěra uživatelů v informace
a možnosti v systému.

� Integrace/transformace – výměna informací mezi růz-
nými vládními úřady týkající se určitého uživatele
(fyzická osoba, podnikatelská jednotka). Protože se

�

Trendy v pouÏívání
elektronick˘ch sluÏeb pro
v˘bûr daní dle studie OECD

Ing. Gabriela Ďurianová, interní doktorandka Katedry finančního účetnictví a auditingu
VŠE v Praze

Fórum pro daÀovou správu (The Forum on Tax Administration – FTA) pracu-

je jako podpÛrn˘ orgán V˘boru pro fiskální záleÏitosti (Committee on Fiscal

Affairs – CFA) a bylo zfiízené v roce 2002. Od té doby se vypracovalo v jedi-

neãnou instituci. Jeho náplní je vylep‰ovat sluÏby pro v˘bûr daní, zejména

prostfiednictvím pomoci jednotliv˘m orgánÛm sniÏovat náklady a zvy‰ovat

efektivitu správy daní. Fórum pravidelnû monitoruje v˘voj v zemích OECD

a vybran˘ch zemí mimo OECD, se kter˘mi sdílí zku‰enosti pfieváÏnû pro-

stfiednictvím zpráv z proveden˘ch prÛzkumÛ. Fórum se orientuje pfiedev‰ím na sluÏby posky-

tované elektronicky. Na webov˘ch stránkách Centra pro daÀovou správu1 byla zvefiejnûna

poslední zpráva v bfieznu 2010. Fórum v nûm shrnuje dosaÏen˘ pokrok od pfiede‰lého prÛ-

zkumu (2005–2009) a uvádí informace o inovativních pfiístupech v oblasti poskytování elek-

tronick˘ch sluÏeb daÀov˘m poplatníkÛm.

1 Forum on Tax Administration: Taxpayer services sub-group. Survey of Trends and Developments in the Use of Electronic Services for Taxpayer Service
Delivery. OECD, březen 2010 [cit. 9. 6. 2001]. Dostupné z WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/20/49/45035933.pdf>.
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opět jedná o důvěryhodné zdroje, možnost nahlížení
k těmto zdrojům je omezen pouze pro uživatele s pří-
stupovými údaji. Není zde nutné, aby daňoví poplatní-
ci znali strukturu vládních orgánů, protože se jedná
o spolupráci napříč jednotlivými úřady a přístup ke
všem relevantním informacím je umožněn prostřed-
nictvím jediného přihlášení, kde funguje tzv. workflow,
tedy oběh dokladů v rámci řízených procesů na úřa-
dech. Efektivnost takto definovaného systému lze vidět

zejména v možnosti „recyklovat“ data. Aby se data
mohla takto využívat, je potřeba zjistit, které procesy
jsou pro jednotlivé úřady společné a tyto duplicity
odstranit. Po zvládnutí tohoto nelehkého úkolu, který
v sobě zahrnuje mimo jiné i sjednocení databází, by
bylo možné v případě integrovaného systému napří-
klad ohlášení změny adresy zadat uživatelem pouze
jednou. Tato informace by následně byla sdílena pří-
slušnými úřady.

�

Trendy v pouÏívání elektronick˘ch sluÏeb pro v˘bûr daní dle studie OECD
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Obr. 1 Vyspělost e-služeb pro výběr daní

Jednotlivé kategorie jsou kumulativní, navazující stupeň
vyspělosti systému zahrnuje také i nižší stupně. Cestu ke
zvyšování vyspělosti systému poskytování informací pro
výběr daní lze spatřovat zejména v rozšiřování služeb,
které jsou k dispozici online (předvyplňování). Poskytova-
né služby by měly být interaktivní, plně automatizované
a komplexní, v integraci směrem k celovládnímu přístupu,
a tedy k dispozici napříč orgány veřejné správy. Systém by
měl být přístupný po tzv. autentizaci (tj. ověření identity
uživatele prostřednictvím přístupového jména a hesla).
Tím by se stal systém osobním s možností individuálních
voleb dle potřeb jednotlivých daňových poplatníků.

Základním předpokladem pro možnost rozvíjení e-služeb
pro výběr daní je přístup k internetu, a to také i lidem,
kteří nemají své vlastní vybavení (tj. veřejná přístupová
místa k internetu). Webové stránky (zejména vládních
orgánů) by dále měly být využitelné i pro lidi s různými
druhy postižení (sluchové, zrakové, kognitivní2), a to dle
standardů WAI (Web Accessibility Initiative – Iniciativa
webové přístupnosti). Tím se rozumí přístup ke stránkám
bez překážek a dostupný, čitelný a přehledný obsah
webových stránek. Také v České republice existuje zákon
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,

který upravuje pravidla pro tvorbu přístupných webových
stránek.

3 Priority orgánů pro výběr daní

Po vyhodnocení předchozí studie z roku 2005 se fórum
pro daňovou správu rozhodlo zaměřit se ve svém průzku-
mu na poskytované služby detailněji a v rámci jednotlivých
oblastí definovat plány a strategie pro období 2009–2012.

Většina z orgánů pro výběr daní uvedla své plány a identi-
fikovala prioritní oblasti pro nejbližší tři roky. Fórum pro
daňovou správu vyhodnotilo tyto společné záměry:
� zvyšování rozsahu a kvality online dostupných služeb

pro daňové poplatníky s cílem umožnit jim správu
svých daňových záležitostí,

� osvojení jednotného celovládního přístupu pro správu
veřejného sektoru, který by zahrnoval i daňovou
oblast,

� rozšíření využívání e-vyplňování a předvyplňování.

Dále byly stanoveny metriky, prostřednictvím kterých
bude následně umožněno měřit úspěšnost zamýšlených
strategií v oblasti e-služeb. Mezi běžnými metrikami 

2 Kognitivně postižení uživatelé internetu jsou lidé např. s problémy s pamětí, s poruchami soustředění nebo s omezenou schopností porozumění vizuál-
ních informací.
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Jednotlivé stupně mohou být přeskočeny, ale TRANSAKCE je typicky stěžejním bodem pro TRANSFORMACI.

Hodnota dosažená prostřednictvím pokroku 
dle jednotlivých stupňů
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jednotlivých zemí se vyskytovaly zejména včasnost a kvali-
ta poskytovaných služeb pro výběr daní, spokojenost 
klienta, procentní nárůst specifických služeb a snižování
administrativních nákladů orgánů výběru daní. Některé
země (USA, Švédsko) se rozhodly monitorovat chybovost
papírových daňových přiznání a porovnávat získaná data
s chybovostí přiznání vyplňovaných elektronicky.

4 Poskytované a plánované e-služby 
pro výběr daní

V této části textu se dostáváme ke konkrétní povaze jed-
notlivých e-služeb pro účely výběru daní dle údajů studie
OECD. Orgány pro výběr daní se od roku 2005, kdy vyšla
předchozí studie, snažily o zvyšování uživatelské přívěti-
vosti, a zlepšení obsahu a funkcionality svých webových
stránek. Ve většině zemí se ujala implementace webových
stránek na základě segmentace typů klientů, tj. např. na
fyzické osoby, podnikatelské jednotky, daňové poradce,
charity/neziskové organizace a podobně. Studie dále defi-
novala skupinu e-služeb:
� Elektronické vyplňování daňových přiznání (Electronic

filling of tax returns)
� Elektronické daňové platby (Electronic tax payments);

Předvyplňování v rámci poskytování služeb pro výběr
daní (Pre-filling strategies )

� Využívání emailu v rámci poskytování služeb pro výběr
daní (Use of email)

� Správa preferencí/možnosti personalizace (Preferen-
ce management/personalisation capatibilities).

4.1 E-vyplňování daňových přiznání

Pojetí a úpravě elektronického vyplňování (dále jen 
„e-vyplňování“) daňových přiznání pro hlavní daně byla
v rámci průzkumu věnována velká pozornost. Velký důraz
byl také kladen na zjišťování přínosů jak pro daňové
poplatníky, tak pro orgány výběru daní. Studie informova-
la, že kromě daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu
právnických osob a DPH se e-vyplňování používá i pro
potvrzení o příjmech zaměstnavatelů sestavovaných
zaměstnavateli. Česká republika dle výsledků studie dosá-
hla za sledované období značný pokrok v možnostech 
e-vyplňování daňových přiznání, což představuje 60%
nárůst od roku 2005. Daňové přiznání si u nás lze vyplnit
prostřednictvím tzv. interaktivních formulářů, které lze
najít na webové stránce České daňové správy, a to jak pro
daně z příjmů fyzických a právnických osob, tak i pro
DPH, daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitos-
tí. Webový prohlížeč otevře okno zabudovaného Adobe
Readeru (dokumenty formátu .PDF). Interaktivní formu-
lář přiznání vypadá stejně jako papírový, pouze na spod-
ním rohu obsahuje jedinečný identifikátor v podobě
„2D kódu“, kde je vložena informace ze všech vyplněných
polí. Jednotlivá políčka přiznání jsou aktivní – lze do nich
psát nebo vybírat si ze seznamu předem nadefinovaných

možností. Výhodou je možnost elektronické archivace
(uložení) dokumentu nebo možnost elektronického podání
prostřednictvím datových schránek.

4.2 Elektronické daňové platby

Daňové platby patří mezi nejběžnější formy komunikace
mezi orgány výběru daní a daňovými poplatníky. Téměř
každá podnikatelská jednotka je povinna pravidelně prová-
dět více plateb za jednotlivé typy daní. V obecnějším pojetí
se jedná o povinnost každého občana platit každý rok své
„účty“. Proto se vyvinuly a dále vyvíjejí různé platební meto-
dy jak pro veřejnost, tak pro podnikatelské jednotky.

Pro účely této studie byla uvedena definice „plně elektro-
nické platby“. Jedná se o „ty platby, které nezahrnují plat-
bu v hotovosti ani použití poukázek a kde jsou daňové
účty poplatníků aktualizovány elektronicky“. Další pojem
„Částečně elektronické platby“ byl zde vysvětlen jako
„platby zahrnující hotovost nebo poukázky přijaté třetími
stranami (např. bankami), kde detaily platby jsou elektro-
nicky převedeny na daňový orgán“.

Studie z roku 2005 indikovala významný pokrok v nabíd-
ce metod elektronických plateb. Mezi hlavní metody byly
uváděny: on-line platby daňových poplatníků (tzv. direct
debit/direct credit3), telefonické bankovnictví a platby
prostřednictvím kreditní karty. Nicméně „manuální pla-
tební metody“ – poštovní poukázky, hotovostní platby
daňovým orgánům a dalším úřadům zůstaly i dle další stu-
die z roku 2010 podstatně více používané, což způsobo-
valo, že jak daňoví poplatníci, tak i orgány výběru daní
museli vynakládat nadbytečné administrativní náklady na
tyto platby. Tak jako jsme sledovali vyspělost týkající se 
e-služeb pro výběr daní obecně, můžeme se také zastavit
u modelu vyspělosti jednotlivých platebních metod tak,
jak je uvádí studie. Česká republika patří do skupiny, kde
je finančními úřady přijímán významný počet plateb pro-
střednictvím třetích stran, zejména bank, anebo prostřed-
nictvím poukázek.

�

Trendy v pouÏívání elektronick˘ch sluÏeb pro v˘bûr daní dle studie OECD

3 Direct debit není v České republice běžně používaný pojem. Jedná se o platební metodu, při které uživatel dává souhlas s přímým inkasem ze svého účtu.
V tuzemsku bylo možné slyšet o této metodě v souvislosti se spuštěním iniciativy SEPA (Single Euro Payments Area) pro platby v eurech (většinou se platby
týkají dodávek za energie, telekomunikační služby a podobně).
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Studie uzavírá tuto část průzkumu s hodnocením, že 
e-platby stále zůstávají pod úrovní e-vyplňování přiznání
u hlavních typů daní. Mezi faktory, které přispívají dnešní-
mu stavu v této oblasti, patří:
� nedůvěra daňových poplatníků v zabezpečení elektro-

nických metod placení,
� nevůle poplatníků uvádět detaily bankovních účtů

písemně nebo elektronicky orgánům správy daní
(i když jsou čitelné z poukázek),

� selhání orgánů správy daní v propagaci e-plateb
a jejich možností.

4.3 Předvyplňování v rámci poskytování 
služeb pro výběr daní (tvz. pre-filling)

Strategie týkající se předvyplňování daňových přiznání
jsou v rámci zemí OECD novinkou posledních let. Předchozí
studie z roku 2005 neobsahovala žádné detaily o tomto
typu poskytování služeb. Předvyplňování umožňuje využí-
vání informací orgánů pro výběr daní, jako jsou informace
týkající se identifikace daňového poplatníka, údaje z jeho
historie a dokumenty třetích stran. Tyto informace umož-
ňují předpřipravit pro daňového poplatníka vyplněná
políčka daňového přiznání. Tomu následně postačuje, aby
údaje zkontroloval, případně doplnil. V závislosti na stup-
ni vyspělosti a legislativní úpravě v dané zemi tak může
mít každý daňový poplatník plně nebo částečně vyplněné
daňové přiznání v elektronické nebo papírové podobě.
I na příkladě předvyplňování si můžeme ukázat různé
stupně vyspělosti, které mohou být aplikované. Nicméně
kromě administrativních překážek zde může být limitují-
cím faktorem legislativní úprava daní – viz obrázek č. 3.

Předvyplňování se postupně stává důležitou součástí stra-
tegie poskytovaných služeb, zejména pro daně z příjmu
fyzických osob.

Prostřednictvím kombinací zmodernizovaných podnikatel-
ských procesů a technologické podpory (elektronické hlášení
třetích stran, vyrozumění o událostech, přístup daňových
poplatníků na webový portál k prohlédnutí a potvrzení
informací pro daňové přiznání a přímé inkasování z účtu
přes bankovní systém) se mohou některé orgány pro
výběr daní teď chlubit tím, že mají „plně automatizované
všechny aspekty procesu výběru daně z příjmu fyzických
osob“ ( jak je uvedeno v obrázku č. 4).

Výhodou předvyplňování může být předvídání elektronic-
kých a papírově zpracovávaných přiznání a pro některé
daňové poplatníky také předvídání informací o daňovém
závazku pro dané období.

�
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Obr. 2 Vyspělost jednotlivých platebních metod

Stupeň automatizace MOŽNOSTI Úroveň nákladů

nízký (limitovaný) POPIS VZNIKLÉ NÁKLADY vysoké

Osobní platba u orgánu Čas potřebný k platbě; 
pro výběr daní; data náklady na zpracování 

zachycena platby finančním úřadem
elektronicky na účtence

Osobní platba v jiné instituci Čas potřebný k platbě; 
(např. banka); náklady transakce 

data elektronicky zachycena další instituce
na účtence

Zaslaný šek orgánu Poštovní, bankovní poplatky
pro výběr daní; automatické a poplatky na zpracování 

zachycení údajů o platbě fin. úřadem

Použití telefonického Čas potřebný k platbě 
bankovnictví a telefonní hovor

Použití internetového Čas potřebný k platbě
bankovnictví

Přímé inkaso z účtu Čas potřebný k autorizaci 
(Direct debit) a její pravidelná obnova

Paušální přímé inkaso z účtu Čas potřebný k jediné 
(Blanket direct debit) autorizaci
– pro všechny platby

vysoký nízké
(plně automatizovaný)
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Obr. 3 Vyspělost variant předvyplňování

Stupeň předvyplňování POPIS VARIANT PŘEDVYPLŇOVÁNÍ Úroveň přínosů

základní (limitovaný) nízká

1. Předvyplněný papírový formulář s omezenou informací
o identitě a/nebo historii daňového poplatníka

2. Předvyplněný elektronický formulář s omezenou 
informací o identitě a/nebo historii daňového poplatníka

3. Předvyplněný papírový formulář s informací 
o identitě a/nebo historii a omezenou informací 
o příjmech, slevách, či odpočtech daňového poplatníka

4. Předvyplněný elektronický formulář s informací 
o identitě a/nebo historii a omezenou informací 
o příjmech, slevách či odpočtech daňového poplatníka

5. Předvyplněný papírový formulář s informací o identitě
a/nebo historii a většinou informací či veškerými 
informacemi o příjmech, slevách či odpočtech daňového
poplatníka

6. Předvyplněný elektronický formulář s informací 
o identitě a/nebo historii a většinou informací 
či veškerými informacemi o příjmech, slevách 
či odpočtech daňového poplatníka

7. Plná automatizace (umožňující eliminaci původního
procesu)

pokročilý (kompletní) vysoká

Obr. 4 Jak technologie a jejich využívání může plně automatizovat proces vyměření daně z příjmů

Popis obrázku č. 4
1. Podnikatelé, finanční instituce a vládní instituce elek-

tronicky poskytují orgánům pro výběr daní data týkají-
cí se daňového poplatníka ( jeho příjmů, srážek
a podobně).

2. Orgán pro výběr daní používá data o příjmech a další
informace týkající se daňového poplatníka pro přípra-
vu předběžného oznámení o závazku, ke kterému má
daňový poplatník přístup online.

3. Daňový poplatník online potvrzuje závazek, 
resp. poskytuje dodatečné informace pro přehodno-
cení závazku.

4. Daňový poplatník dostává online oznámení o potvrze-
ném/revidovaném závazku a detaily o finálním splat-
ném závazku/pohledávce k placení/k refundaci.

5. Přeplatky daně jsou přímo zaslány na bankovní účet
daňového poplatníka a dlužná částka inkasována
z účtu.

6. Daňový poplatník má na svém bankovním účtu online
přehled, kde vidí převedené přeplatky daně nebo
zaplacenou splatnou daň.

7. Daňový poplatník má ke svému daňovému účtu neu-
stálý přístup, a může si zkontrolovat detaily dřívějších
daňových přiznání, stav účtu atd.
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4.4 Využívání emailu v rámci poskytování 
služeb pro výběr daní (tzv. use of email)

Studie, které se doposud věnovaly používání emailové
komunikace, se zaobíraly především dvěma praktickými
úskalími, a to otázce zabezpečení a správě emailové
schránky. Bylo zkoumáno používání zabezpečeného
a nezabezpečeného emailu (secure/non-secure email).
Vzhledem k oblíbenosti emailu zřejmě nikoho nepřekvapí,
že jeho používání v rámci poskytování služeb pro výběr
daní je relativně rozšířené. Studie z roku 2005 naznačova-
la směřování k potlačení tradičních kanálů (běžné poštov-
ní komunikace) a vzestupu emailů. Z výsledků pozdější
studie však není jasné, zda se tyto předpoklady splnily.
Některé orgány pro výběr daní používají email pouze pro
upozornění daňového poplatníka o zprávě, která mu byla
zaslána na zabezpečený účet na webové stránce nebo
portálu, případně pro všeobecnou zprávu a informaci.
Tento způsob řešení můžeme najít i v České republice
u datových schránek, kdy prostřednictvím nezabezpeče-
ného emailu přijde daňovému poplatníkovi pouze notifi-
kace o nové datové zprávě, která se nachází v zabezpeče-
ném prostředí portálu jeho datové schránky. Země, které
doposud nepoužívaly nezabezpečený email jako formu
poskytování e-služeb pro výběr daní, to ani neplánují
zavést. Také některé země ohlásily, že chtějí ukončit neza-
bezpečenou komunikaci s daňovými poplatníky prostřed-
nictvím emailu a více se budou orientovat na zabezpeče-
né řešení. Tak jako v České republice, i v jiných zemích
závisí pokles používání nezabezpečeného emailu v komu-
nikaci s úřady na možnosti poskytovat jednoduché zabez-
pečené a nákladově optimální řešení (včetně jednoduché-
ho systému pro zavedení a registraci uživatelů systému).

Pro orgány pro výběr daní je běžné, že emaily se kromě
notifikací používají zejména pro obecné dotazování
ohledně daní, aktualizaci údajů o daňovém poplatníkovi,
pro poskytování informací (např. když daňový poplatník
hledá speciální nařízení týkající se technických záležitostí).
Až na výjimky se email nepoužívá pro zasílání daňových
přiznání, k tomuto účelu se budují, resp. plánují budovat
aplikace pro vyplňování daňových přiznání prostřednic-
tvím webových portálů.

Další výše zmiňovanou problematickou oblastí byla správa
emailové schránky. Je to způsobeno tím, že systém emailo-
vé archivace u volně dostupných emailů není schopen:
� spolehlivě rozeznávat, které emaily jsou důležité,

a které ne;
� určit správnou klasifikaci předmětu;
� umožnit změny v klasifikaci předmětu;
� umožnit dostatečný přístup k emailům napříč organizací.

Aby bylo možné udržovat kompletní záznamy emailové
komunikace, většinou se používá strukturovaný systém
správy, který umožňuje vytvoření, sběr, vyhodnocování,
úschovu, analýzu, prohlížení, údržbu a ochranu emailo-
vých záznamů. Dalším způsobem spravování emailů
mohou být zabezpečené webové portály, které po přihlá-
šení uživatele umožňují kromě přijímání a odesílání zpráv

také spravovat historii těchto záznamů. Nedostatkem
tohoto řešení bývá, že se většinou nejedná o integrované
řešení v rámci podniku, takže zde stále chybí komplexní
pohled na tuto komunikaci.

Ze studie vyplývá, že zde neexistuje nějaký zaběhlý trend
v systému správy emailových záznamů. V různých obmě-
nách se zde aplikuje systém tzv. správy podnikového
obsahu (Content Management System), kam spadá také
emailová komunikace, a ta může být propojená přímo
k záznamům o daňovém poplatníkovi a tam dále zpraco-
vávaná. Někdy se také používá i úschova papírových kopií
emailů, kterou však nelze považovat za efektivní řešení.

4.5 Správa preferencí a možnosti 
personalizace (preference management, 
personalisation capatibilities)

Dalším krokem v rámci vylepšování a zvyšování efektivity
služeb poskytovaných za účelem výběru daní je personali-
zace souvisejících procesů, tedy jakési nastavení systému
na míru každého daňového poplatníka s ohledem na jeho
specifické potřeby. V tomto kontextu definuje studie
pojem správa preferencí jako poskytování služeb. Daňoví
poplatníci nebo jejich zástupci mohou vyjádřit své prefe-
rence ohledně výběru a povahy jednotlivých e-služeb
a způsobu jejich správy jako například: volba příjemce
korespondence (klient nebo daňový poradce) nebo volba
kanálu, který bude zvolen jako příjemce služeb (webový
portál, mobil, email). Personalizace je pak definována jako
určení obsahu poskytovaných produktů tak, aby to vyho-
vovalo jednotlivému uživateli, např. modifikace vzhledu
webové stránky, volba tzv. oblíbených odkazů, nastavení
jazykové mutace a podobně. Studie v závěru této části
uvádí u obou dvou služeb, že se jedná spíše o neprozkou-
manou oblast. Kladný ohlas zatím vzbudily zejména SMS
notifikace nebo připomínky na mobilní telefon anebo
tvorba oblíbených odkazů.

4.6 Vládní přístupy k poskytování služeb

Nyní se dostáváme ke komplexnímu úkolu, který je ve své
integrované podobě dlouhodobým cílem všech vládních
iniciativ v oblasti zlepšování efektivity poskytovaných slu-
žeb. Vláda a její orgány chtějí jednak vylepšit komunikaci
mezi sebou navzájem a na druhé straně je jejich záměrem
vystupovat uceleně směrem k veřejnosti (podnikatelským
jednotkám nebo občanům). Iniciativy nazývané e-gover-
nement pomáhají v případě úspěšného zavedení kromě
přínosů také dosáhnout značné finanční úspory, a to za
pomoci informačních technologií. Kromě zmiňované stu-
die se tímto tématem zaobíraly další výzkumy OECD. Dle
jedné z nich (3. sympozium OECD věnované E-govern-
mentu, 2004) je jednou z důležitých úkolů při tvorbě
systému e-governmentu zmapování procesů, které jsou
společné napříč jednotlivými vládními orgány. Sdílením
společných procesů a služeb, a tudíž redukováním dupli-
cit a podporováním interní spolupráce lze dosáhnout
značných zlepšení.
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Studie z roku 2009 zhodnotila, že v rámci sledovaných
zemí roste zájem o e-government, některé z nich již vybu-
dovaly plány, zejména v těchto oblastech:
� provozování jednotného vládního portálu pro přístup

vládních e-služeb,
� používání společné registrace a systému číslování

podnikatelských jednotek a občanů,
� přijetí tzv. standardizovaného podnikového výkaznic-

tví – Standard business reporting (SBR) nebo nějaké
varianty tohoto konceptu,

� využití vládních prostředků a vybavení pro poskytová-
ní služeb pro výběr daní,

� elektronické sdílení údajů o daňových poplatnících
s dalšími vládními orgány.

Provozování jednotného vládního portálu představuje
jednotné rozhraní k informacím o vládě, které nahrazuje
množství webových stránek, které mají slabé možnosti
interakce a neucelenou strukturou. Země, které vytvořily
takovýto portál, jsou se separátními stránkami orgánů pro
výběr daní ve spojení prostřednictvím odkazů na tyto
stránky. Uživatel si může vybrat, přes kterou stránku se
k požadovaným službám dostane. Tato úprava u mnohých
uživatelů může působit zmatečně, tudíž přístup k požado-
vané službě zřejmě řeší starým způsobem bez využití
„funkcionality“ celovládního řešení.

V České republice také funguje portál veřejné správy,
jehož cílem je „ulehčit orientaci (informační část) a komu-
nikaci (transakční část) s úřady veřejné správy“4. Portál
provozuje Ministerstvo vnitra České republiky. V rámci
informační části portál obsahuje např. adresář úřadů ČR,
zákony, postupy pro řešení různých situací, kdy dochází
k interakci s veřejnými úřady a podobně. Transakční část je
určena pro ty, kteří chtějí elektronicky komunikovat s úřady.
To mohou udělat prostřednictvím kliknutí na odkaz kon-
krétního úřadu, kde si vyhledají potřebné formuláře.5

Odborníci informačních technologií však na stránkách
o českém internetu6 zmíněný portál hodnotí kriticky.
Podle nich tvůrci portálu porušují pravidla přístupnosti
a použitelnosti pro tvorbu webových stránek dle zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné sprá-
vy. Další kritiky se týkají nákladnosti řešení, a co je zřejmě
nejzávažnější i vlastní funkčnosti portálu. Dá se očekávat,
že po podobných zkušenostech budou mít uživatelé
pochybnosti o důvěryhodnosti a dostupnosti tohoto por-
tálu a nebudou ho ve velké míře užívat. Otázkou také je,
jakým přínosem pro uživatele, resp. konkrétně daňového
poplatníka, je, že se např. na stránky daňové správy má
možnost dostat přes tyto celovládní stránky.

Řešení společné registrace podnikatelských jednotek by
se stalo oblíbeným pro ty jednotky, které se musí registro-
vat zvlášť ke každé dani. Rozšíření společné registrace
spočívá v systému jediné registrace firem pro veškeré jed-
nání s veřejnou správou. Podobně je to u občanů, kteří se

musí registrovat zvlášť k daním, ke zdravotnímu pojištění,
sociálním příspěvkům a podobně. Sjednocení dosáhlo asi
60 % zkoumaných zemí, v některých za tuto funkcionalitu
zodpovídá orgán pro výběr daní. U nás si pod tímto může-
me představit službu s názvem Centrální registrační místo,
kterou ve spolupráci s dotčenými ministerstvy provozuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o řešení pro
fyzické osoby – podnikatele. Ti z nich, kteří už mají živno-
stenské oprávnění, se prostřednictvím Jednotného regist-
račního formuláře mohou registrovat k daním, přihlásit se
u zdravotní pojišťovny nebo u České správy sociálního
zabezpečení. Ten samý princip platí i pro ohlášení změn.
Smyslem tohoto řešení je zpřehlednění a zjednodušení
registrace a zároveň odstranění opakovaného vyplňování
totožných údajů o podnikateli. Z praxe se ale mnohdy
dozvídáme, že při použití tohoto formuláře dochází k pro-
dlení jednotlivých registrací a místo zdlouhavého řešení se
doporučuje volit raději cesta separátní registrace u všech
zmíněných institucí.

Hlavní smysl systému standardizovaného podnikového
výkaznictví spočívá v tom, že daňový poplatník posílá pro
vládní orgány místo široké palety výkazů, přehledů růz-
ných formátů a variant pouze jeden jediný standardizova-
ný výkaz. Myšlenka standardního podnikového výkaznic-
tví je založena na vytvoření finanční taxonomie –
klasifikace jednotlivých položek, která může být použita
podnikatelskými jednotkami pro vykazování informací pro
vládní orgány. To umožní identifikovat a zrušit případné
duplicity v rámci požadovaných dat. Přínos pro podnika-
telské jednotky spočívá především v možnosti generování
takto specifikovaného výkazu přímo z účetního software.
Také na straně příjemce dat (tj. vládních institucí) je možné
dosáhnout velkých úspor. Systém značení a technické pro-
vedení dokumentu funguje na základě tzv. XBRL7, což je
specifický značkovací jazyk typu XML. Pojem standardizo-
vaného výkaznictví v takovémto pojetí však není obecně
akceptovaný a chápaný a v plné míře se používá zatím
pouze v Austrálii.

5 Strategie propagace používání e-služeb 
(včetně povinných nařízení)

Fórum pro daňovou správu, které se podílelo na sestavení
této studie, považuje propagaci za důležitou podmínku pro
vzestup používání e-služeb pro výběr daní. Výzkum, který
byl v této souvislosti prováděn v letech 2005–2006, dospěl
k následujícím závěrům ohledně strategií propagace:
� Podstatnou složkou propagace jsou informační 

kampaně.
� Různé formy pobídek (například rychlejší vyplacení

přeplatku daně a delší lhůta pro vyplnění přiznání) se
ukázaly jako motivující pro využívání e-služeb, zejmé-
na u plátců daně z příjmu fyzických osob.

� Daňoví poradci, kteří připravují velké množství daňových
přiznání, bývají často kritickými účastníky diskuze,

�

Trendy v pouÏívání elektronick˘ch sluÏeb pro v˘bûr daní dle studie OECD

4 Viz www.portal.gov.cz.
5 Např. formuláře daňových přiznání, viz část o e-vyplňování daňových přiznání.
6 Viz www.lupa.cz.
7 XBRL byl vyvinut pro účely výměny finančních informací. Používá se např. pro standardizovaný export a import účetních závěrek.
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kteří usilují o co nejefektivnější provozování e-vyplňo-
vacích systémů, často navrhují spolupráci ve vývoji
a provozu těchto systémů.

Pro další období byly některé priority upraveny. Za nejdů-
ležitější prostředky byla označena propagace e-vyplňová-
ní (prostřednictvím mailů, médií, třetích stran) a ve stano-
vených případech zákonné požadování používání
e-služeb. Studie také zjistila, že pobídky ohledně prodlou-
žení lhůty pro vyplnění daňového přiznání přináší nárůst
počtu daňových přiznání vyplněných elektronicky. Jasným
trendem je podle studie pro nejbližší roky zavedení zákon-
ného požadavku na používání e-vyplňování. Některé
orgány pro výběr daní začaly nejdříve u velkých podnika-
telských jednotek a dále rozšiřují své požadavky i na menší
nebo všechny firmy. Studie připouští, že v některých
zemích však je zákonné nařízení využívání e-vyplňování
rizikem, zejména v těch, které ještě nemají tyto a obdobné
služby dobře zavedené. Dle studie „nařizování používání
nedostatečně vybudovaných online služeb může vést
k dodatečnému administrativnímu zatížení, a to bez ohle-
du na stížnosti a vyjádření nespokojenosti s orgánem pro
výběr daní, které mohou vést k větší nevůli používat další
nabízené online služby“. V návaznosti na to bylo navrhnu-
to, aby nejdříve došlo k redukování a racionalizaci vybra-
ných informačních požadavků a důkladnější přípravě ze
strany orgánů pro výběr daní, což by při automatizaci e-
vyplňování přineslo významné snížení administrativního
břemene daňových poplatníků. Toto prohlášení nám
může připomínat starosti uživatelů českých datových
schránek a praktické nedostatky, které jsou dnes řešeny už
za ostrého běhu systému.

6 Bariéry a důvody nepoužívání e-služeb

V návaznosti na závěr předchozí kapitoly je zajímavé uvést
analýzu důvodů nepoužívání e-služeb, která byla prove-
dena v rámci studie. Závěry analýzy a nejčastěji zmiňova-
né rizikové faktory a důvody, proč lidé a firmy stále prefe-
rují tradiční komunikační kanály a mají slabou vůli
používat nabízené online služby, jsou:

� kvalita nabízených e-služeb:
– zabezpečení a soukromí,
– personalizace/customizace,
– záruky.

� nedostupnost služeb;
� negativní předchozí zkušenosti;
� těžkosti při navigaci na webové stránce (použitelnost

stránek –website usability);
� nedostatek „spřízněnosti“ s Internetem obecně;
� stávající zvyky a rutina používání papírových doku-

mentů;
� nedůvěra ve spolehlivost systému;
� vysoké vstupní náklady:

– školení personálu,
– náklady spojené s inicializováním/registrováním

služeb – používání přihlašovacích údajů.

Uživatelé systému ve Velké Británii by si přáli:
� aby vyplňované přiznání bylo co nejpodobnější tomu,

které používali předtím v papírové formě,
� preferovali by proaktivní podporu – ve formě works-

hopů – pro zvýšení důvěryhodnosti systému,
� motivační pobídky, které by jim pomohly v odhodlání

používat online vyplňování;
� poskytování osobní, telefonické podpory, zejména při

registračním procesu.

7 Závěr

Studie s názvem „Trendy a vývoj v používání elektronic-
kých služeb pro výběr daní“ obsahuje množství inspirují-
cích informací ohledně nabídky služeb pro výběr daní
včetně konkrétních provedení v jednotlivých zemích.
Česká republika v porovnání s vývojem v dalších zemích
nezaostává, i když praktická řešení a úpravy jednotlivých
služeb se ani zde neobejdou bez komplikací. Internet
a elektronicky poskytované služby se stávají běžnou sou-
částí podnikatelské reality, a proto pro nás může být obo-
hacením uvědomění si šířky nabízených možností a variant
hledání co nejefektivnějších řešení pro procesy týkající se
výběru a správy daní.

Trendy v pouÏívání elektronick˘ch sluÏeb pro v˘bûr daní dle studie OECD
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CD – SBORNÍK PŘÍKLADŮ 2010

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 CD je 150 Kč vč. DPH + poštovné. 

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

http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=18675&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
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1 Stížnost na postup plátce daně

1.1 Stížnost dle daňového řádu

První varianta stížnosti vychází z nespokojenosti poplatní-
ka (nejčastěji zaměstnance) s postupem plátce daně (nej-
častěji zaměstnavatele).

Bylo by však chybou zužovat tuto problematiku jen na
vztah zaměstnanec – zaměstnavatel. Nespokojen může
být např. i akcionář či společník obchodní společnosti jako
poplatník s tím, jak mu byla sražena daň při výplatě divi-
dend (podílů na zisku) apod. Pojem stížnost obsahoval
v této souvislosti již zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků (dále jen „ZSDP“). Zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, tento institut převzal a pokusil se odstranit
nedostatky ZSDP, které zjevně nedomýšlely některé situa-
ce z praktického hlediska do konce a musely být překle-
novány výkladem. Stížnost na postup plátce daně je upra-
vena v § 237 daňového řádu:
„(1) Má-li poplatník pochyby o správnosti sražené nebo
vybrané daně, může nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se
o výši sražené nebo vybrané daně dozvěděl, požádat plát-
ce daně o vysvětlení. V žádosti uvede důvody svých
pochybností.
(2) Plátce daně je povinen podat poplatníkovi písemné
vysvětlení do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, a v téže
lhůtě případnou chybu opravit a současně podat násled-
né hlášení nebo dodatečné vyúčtování správci daně.
(3) Nesouhlasí-li poplatník s postupem plátce daně, může
podat stížnost na postup plátce daně správci daně, který
je tomuto plátci daně místně příslušný, a to do 30 dnů ode
dne, kdy poplatník obdržel od plátce daně vysvětlení.
Nesplní-li plátce daně svoji povinnost podle odstavce 2, je
poplatník oprávněn podat takovou stížnost správci daně
do 60 dnů ode dne, kdy měl plátce daně podat poplatní-
kovi vysvětlení.
(4) V řízení o stížnosti na postup plátce daně se použije
obdobně § 111 odst. 5 a § 112. Správce daně o stížnosti
rozhodne tak, že stížnosti vyhoví nebo částečně vyhoví
a současně uloží plátci daně zjednat nápravu ve stanovené

lhůtě anebo stížnost zamítne. Rozhodnutí o stížnosti se
oznamuje poplatníkovi i plátci daně.“

1.2 Srovnání se ZSDP

� Zůstává lhůta 60 dnů na podání stížnosti, daňový řád
zvolil tvrdší formulaci „nejpozději do 60 dnů“ zřejmě
s cílem naznačit, že nejde jen o pořádkovou lhůtu.

� Nově je zakotvena povinnost písemného vysvětlení ze
strany plátce, nestačí tedy pouze ústní projednání.

� Místo, kam se podává stížnost – zůstává finanční úřad
plátce, daňový řád však namísto formulace ZSDP,
který hovořil o správci daně, v jehož obvodu má plát-
ce daně sídlo nebo bydliště, hovoří o místně přísluš-
ném finančním úřadu. Ve většině případů tedy nedo-
jde ke změně oproti předcházejícímu stavu, daňový
řád však reflektuje možnost, že místní příslušnost
může být v některých případech jiná než místo bydliště
či sídlo daňového subjektu.

Příklad č. 1

V § 18 daňového řádu se hovoří o možné delegaci
místní příslušnosti na jiného věcně příslušného správce
daně, ať již z moci úřední nebo na žádost daňového
subjektu. Počítá se též se vznikem finančních „super-
úřadů“, které se budou zaměřovat na vybrané poplat-
níky, a tím samozřejmě může dojít k narušení pravidla
místní příslušnosti podle sídla či bydliště). Dikce daňo-
vého řádu tedy počítá s možným přesunem místní pří-
slušnosti, a stížnost tedy bude podávána místně pří-
slušnému správci daně plátce, i když sídlo či bydliště
může mít v působnosti jiného správce daně.

� Daňový řád též odstraňuje zásadní nedostatek ZSDP,
který počítal automaticky s tím, že plátce daně splní
svoji povinnost, a to včas. ZSDP pak předpokládal
v případě nespokojenosti poplatníka s vysvětlením
plátce daně s možností podání stížnosti do třiceti dnů
ode dne, kdy poplatník obdržel vysvětlující sdělení
plátce daně.

�

StíÏnosti v daÀovém fiádu
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, č. osvědčení 1865, jednatel BD Consult, s.r.o.

Jak v zákonû o správû daní a poplatkÛ, tak v novém daÀovém fiádu se mÛÏe-

me setkat s pojmem „stíÏnost“, a to dokonce hned ve dvou rÛzn˘ch, na sobû

nezávisl˘ch v˘znamech. Porovnáním dfiívûj‰í a dne‰ní právní úpravy v této

oblasti se budeme vûnovat v tomto a také v následujícím ãísle e-Bulletinu

KDP.
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Příklad č. 2

Zaměstnanec pan Novák není spokojen se způsobem,
jakým mu byla sražena daň ze závislé činnosti. Požádal
zaměstnavatele o vysvětlení. Ten se mu vůbec neobtě-
žoval odpovědět.

Příklad č. 3

Zaměstnankyně paní Dvořáková požadovala po
zaměstnavateli vystavení potvrzení o příjmech ze závis-
lé činnosti, ten nereagoval a žádné potvrzení nevydal.
Nevydání potvrzení může samozřejmě v zaměstnanci
vzbudit pochybnosti o správnosti sražené daně,
a proto paní Dvořáková požádala o vysvětlení, zaměst-
navatel nereagoval.

Zákon o správě daní a poplatků tyto případy neřešil – jeho
dikce automaticky počítala s během třicetidenní lhůty pro
podání stížnosti správci daně se začátkem odvozovaným
od ode dne, kdy poplatník obdržel sdělení plátce daně,
tedy zaměstnavatele. Pokud však zaměstnavatel zůstal
nečinný, ZSDP na tento problém nepamatoval.

Obvykle pak nezbylo poplatníkovi nic jiného, než se poku-
sit o zaangažování finančního úřadu podáním stížnosti
bez ohledu na výše uvedené lhůty. I když tím nebyly for-
málně splněny požadavky dané ZSDP, věc se dostala do
sféry správce daně a ten se k dané situaci obvykle postavil
buď „širším výkladem“ jako ke stížnosti splňující podmín-
ky zákona, či mohl vzít podání daňového poplatníka jako
blíže nespecifikovaný podnět a např. zahájit u plátce
daňovou kontrolu. Právní jistota daňového poplatníka
v ZSDP však chyběla, daňový řád pak již jednoznačně
stanovuje oprávnění poplatníka podat stížnost správci
daně do 60 dnů ode dne, kdy měl plátce daně podat
poplatníkovi vysvětlení, tedy bez ohledu na to, zda tak
skutečně učinil:
� jak ZSDP, tak daňový řád předpokládá vyřešení stíž-

nosti formou rozhodnutí, daňový řád výslovně hovoří
i o možnosti částečného vyhovění. Též se nespokojuje
jen s rozhodnutím jako takovým, ale hovoří o tom, že
současně uloží plátci zjednat nápravu včetně konkrétní
lhůty pro tuto nápravu;

� podobně jako v ZSDP se rozhodnutí doručuje oběma
– tedy jak napadanému plátci, tak stěžujícímu si
poplatníkovi;

� ZSDP obsahoval přímo v ustanoveních o stížnosti mož-
nost odvolání plátce i poplatníka do třiceti dnů od
doručení rozhodnutí o vyřešení stížnosti. Daňový řád
v ustanoveních o stížnosti sice výslovně odvolání nezmi-
ňuje, to však neznamená, že by tu tato možnost nebyla.
Ustanovení § 109 daňového řádu totiž umožňuje odvo-
lání proti rozhodnutím správce daně, pokud zákon
nestanoví jinak. Odvolání je tedy přípustné za splnění
podmínek definovaných v § 109. I zde je pak obsažena
lhůta 30 dnů od doručení napadaného rozhodnutí;

� daňový řád dále výslovně odkazuje na § 111 odst. 5 –
tedy řeší situaci pro případ, že by v průběhu odvolacího

řízení proti vyřízení stížnosti došlo ke změně místní
příslušnosti (v úvahu pochopitelně připadá pouze
změna místní příslušnosti plátce, nikoli poplatníka –
stížnost se podávala na místně příslušný úřad plátce).
V takovém případě povede odvolací řízení „původní“
finanční úřad, popř. jeho nadřízené finanční ředitel-
ství. Postup je obdobný jako u jiných odvolání, 
tzn. pokud se rozhodne odvolání vyhovět již samotný
finanční úřad, nebude postupovat celou věc na finanč-
ní ředitelství. Naopak v případě, že s odvoláním nesou-
hlasí, nemůže jej zamítnout z věcných důvodů sám, ale
rozhodne o něm nadřízené finanční ředitelství;

� další odkaz směřuje na § 112 – odvolání proti stížnos-
ti tedy musí mít běžné náležitosti odvolání podobně
jako odvolání proti jiným rozhodnutím správců daně.

V případě nespokojenosti s vyřízením odvolání je pak
možno pochopitelně podat žalobu ke správnímu soudu.
Na soud je však možno se obracet až po vyčerpání řád-
ných opravných prostředků, tedy např. zaměstnanec
nemůže účinně podat žalobu hned, jak je nespokojen
s postupem zaměstnavatele. Nejprve ho tedy musí požá-
dat o vysvětlení, posléze podat stížnost na finanční úřad
a v případě nesouhlasu s výsledkem šetření finančního
úřadu se ještě odvolat. Teprve poté je možno zkusit soudní
řešení.

1.3 Sankce

V praxi se pochopitelně může stát, že zaměstnavatel nere-
aguje na žádost zaměstnance, popř. není ochoten komu-
nikovat ani s finančním úřadem nebo splnit jím nařízené
opatření k nápravě. ZSDP obsahoval možnost pokuty za
nesplnění povinnosti nepeněžité povahy do výše 2 mil. Kč.
Daňový řád v oblasti pokut má poněkud jinou dikci. Zřej-
mě nejlépe by dané situaci odpovídal § 247 odst. 2 –
pořádková pokuta do 50.000 Kč, která se uděluje tomu,
kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez
dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke
splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu
byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li
zákon jiný důsledek.

Oprávněnost pokuty by tedy byla především ve výše
popsaných případech – nečinnost plátce daně či nedodr-
žení lhůt. Pokud by totiž v souvislosti s podezřením, že
není daň správně srážena, byla např. uskutečněna daňová
kontrola s následným doměřením daně, pak by se pocho-
pitelně namísto pokuty uplatnilo penále + úroky z prodlení,
a nikoli pokuta.

1.4 Z judikatury

V oblasti stížností na postup plátce daně příliš bohatou
judikaturu nenajdeme. Dále uvádíme dva judikáty, které,
přestože se týkají zrušeného ZSDP, jsou použitelné
i v podmínkách daňového řádu.

�
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S

P
R

Á
V

A
 D

A
N

Í



3311e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2011

1.4.1 Možnost podat stížnost v případě nabytí
práva na výplatu dividend postoupením
(podle rozsudku NSS, ze dne 27. 5. 2010, 
čj. 5 Afs 106/2009-112, zveřejněno ve Sb. NSS
12/2010 pod č. 2152/2010)

Zveřejněné právní věty:
„I. Smlouvou o postoupení pohledávky (zde právo na
výplatu dividendy) lze postupovat pohledávku, jejíž hod-
nota se rovná výši, v jaké s ní disponoval, resp. mohl dis-
ponovat vlastník akcie. Má-li plátce daně (zde akciová
společnost) povinnost vybrat daň srážkou, a to buď při
výplatě dividend, nebo nejpozději do konce třetího měsíce
po dni rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, a tuto
sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci
daně, a to do konce následujícího měsíce ode dne, kdy
byla povinna srážku provést, obdrží akcionář vždy již
čistý, zdaněný příjem; výplata dividendy je vždy provádě-
na v částce netto, a proto se právo na výplatu dividend
týká pouze čisté částky dividendy po zdanění (§ 36 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
II. Smlouva o postoupení pohledávky – práva na výplatu
dividendy – nezakládá tomu, kdo ji nabyl, procesní posta-
vení poplatníka daně, nevzniká mu tudíž ani oprávnění
podat stížnost na postup plátce daně dle § 51 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků“.

Jak vyplývá ze správního spisu, dne 29. 6. 2004 byla uzav-
řena smlouva o postoupení pohledávky mezi společností
Raiffeisenbank, a. s., jakožto postupitelem a stěžovatelem
jako postupníkem. Předmětem smlouvy bylo bezplatné
převedení pohledávky představující samostatně převodi-
telné právo na vyplacení dividendy za účetní období roku
2003 ve výši 48.000.000 Kč za 6 000 000 ks akcií emitova-
ných ČEZ, a. s., tj. 8,00 Kč za jeden cenný papír před zda-
něním. O vyplacení dividendy rozhodla valná hromada
emitenta konaná dne 17. 6. 2004. Správci daně I. stupně
byla doručena stížnost stěžovatele ve smyslu § 51 ZSDP na
postup plátce – spol. ČEZ, a. s., při použití 15% sazby sráž-
kové daně z dividend místo sazby daně ve výši 10 %, jak to
ukládá smlouva o zamezení dvojího zdanění. Řízení bylo
rozhodnutím dle ust. § 27 odst. 1 písm. h) ZSDP zastaveno
s tím, že jde o nepřípustné podání, neboť stěžovatel není
poplatníkem ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona o správě
daní; poplatníkem daně vybírané zvláštní sazbou daně je
vždy vlastník akcie, tj. akcionář. Správce daně uvedl, že
v daném případě bylo stěžovateli postoupeno pouze právo
na výplatu ve výši pohledávky plynoucí z dividendy po zda-
nění srážkou u zdroje. Tento názor byl akceptován žalova-
ným v odvolacím řízení, jakož i správním soudem I. stupně.

Předmětem nyní souzené věci je tedy v prvé řadě posou-
zení, zda se stěžovatel stal poplatníkem daně dle ust. § 6
odst. 2 ZSDP a zda byl v postavení poplatníka oprávněné-
ho podat stížnost dle ust. § 51 odst. 3 ZSDP na postup
plátce daně. Nejvyšší správní soud shodně s názorem
městského soudu konstatuje, že se jím stěžovatel nestal.

Nejvyšší správní soud vycházel z těchto podstatných sku-
tečností:

Dle ust. § 6 odst. 2 ZSDP se poplatníkem rozumí osoba,
jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny
dani. Dle ust. § 51 odst. 3 ZSDP nesouhlasí-li poplatník
s postupem plátce daně, může podat stížnost na postup
plátce daně správci daně.

Podle ust. § 178 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchod-
ního zákoníku (dále jen „obch. zák.“), má akcionář právo
na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hro-
mada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení.

Podle § 178 odst. 11 obch. zák. je právo na výplatu divi-
dendy samostatně převoditelné podle § 156a obch. zák.
ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividen-
dy. Podle § 156a odst. 2, 3 obch. zák. lze samostatně pře-
vádět právo na vyplacení dividendy, a to smlouvou
o postoupení pohledávky.

Dividendový příjem akcionáře z příjmů plynoucích ze
zdrojů na území České republiky se zdaňuje podle § 36
odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (dále též „ZDP“), zvláštní sazbou daně (srážková
daň) ve výši 15 %. Z § 38d odst. 2 a odst. 3 ZDP vyplývá,
že u dividendových příjmů plynoucích z účasti v akciové
společnosti, s výjimkou dividendových příjmů plynoucích
ze zaknihovaných akcií a u podílů na zisku je plátce daně
(akciová společnost, společnost s ručením omezeným,
resp. komanditní společnost) povinen srazit daň.

Namítá-li stěžovatel, že smlouvou o postoupení pohledáv-
ky bylo postoupeno právo na plnění, které je předmětem
dalšího zdanění v závislosti na daňovém domicilu postup-
níka, a tudíž není možno aplikovat ust. § 38d odst. 2 ZDP,
nelze tomuto názoru přisvědčit.

Předně nelze zaměňovat právo akcionáře podílet se na
zisku a právo na výplatu dividendy, které může být
předmětem postoupení. Právo podílet se na zisku společ-
nosti patří mezi základní majetková práva akcionáře a je
výrazem práva zhodnocujícího investici akcionáře. Pouze
akcionáři tedy přísluší právo podílet se na zisku společ-
nosti a akcionář se tohoto práva nemůže apriori vzdát.
Akcionář může pouze v konkrétních případech převést
právo na výplatu konkrétního podílu na zisku za určité
období (dividendy). Dividenda je vyjádřena zpravidla
částkou na akcii a její konkrétní výše závisí na zisku akcio-
vé společnosti po zaplacení daní v daném období tak, jak
ji schválí valná hromada. Jakkoli je dále zákonem připuš-
těno, aby právo na vyplacení konkrétní dividendy bylo
osamostatněno a mohlo být např. následně postoupeno
jiné osobě, je vždy v prvé řadě úzce spjato s osobou akcio-
náře, resp. s jeho majetkovým právem podílet se na zisku
společnosti. Výplata dividendy je tedy možná jen za před-
pokladu, že valná hromada rozhodla o tom, že akcioná-
řům bude vyplacena a určila její výši. Teprve tehdy toto
abstraktní právo akcionáře podílet se na zisku společnosti
získává charakter konkrétní pohledávky akcionáře za spo-
lečností. Právo na výplatu dividendy se tedy osamostat-
ňuje až ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě
dividendy, přičemž přiznaná dividenda představuje určitý
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nárok akcionáře vyjádřený jako závazek společnosti vůči
akcionářům, který je následně snížen o daň stanovenou
zvláštní sazbou daně dle ust. § 36 ZDP.

V žádném případě však nedochází k osamostatnění práva
na podíl na zisku jako takového, toho se akcionář nemůže
pro futuro vzdát. Jakkoli stěžovatel polemizuje s tím, že jiná
situace by nastala v případě, pokud by společnost vydala
samostatný cenný papír, a to tzv. dividendový kupón,
s nímž by právo na výplatu dividendy spojila, je nutno tuto
argumentaci odmítnout, neboť v nyní souzené věci nebyly
vydány kupóny (cenné papíry na doručitele), nýbrž došlo
k převodu konkrétního práva na výplatu dividendy, jež
náležela akcionáři.

Je tedy podstatný skutečný vlastník majetkového podílu –
akcionář, bez ohledu na to, kdo je poté konečným pří-
jemcem vyplácené dividendy.

Lze tedy dospět k závěru, že výplata dividendy je vždy pro-
váděna v částce netto, a proto se právo na výplatu divi-
dend týká pouze nároku na výplatu čisté částky dividendy
po zdanění (§ 36 ZDP).

Rovněž tak je nutno odmítnout jako nedůvodnou námitku
stěžovatele stran použití smlouvy o zamezení dvojího zda-
nění. Dividendy podléhají zdanění bez ohledu na to, zda
akcionářem je daňový rezident České republiky nebo akcio-
nář s daňovým domicilem v zahraničí. Má-li však akcionář
daňový domicil v zahraničí, je nutno vzít v úvahu, že podle
§ 37 ZDP se ustanovení zákona o daních z příjmů použijí
jen tehdy, pokud mezinárodní smlouva, jíž je Česká repub-
lika vázána, nestanoví jinak. Jak vyplývá ze Smlouvy
o zamezení dvojího zdanění (publ. pod č. 30/1981 Sb.)
mohou být dividendy vyplácené společností, která má
sídlo v jednom smluvním státě, osobě mající bydliště či
sídlo v druhém smluvním státě, zdaněny v tomto druhém
státě. Tyto dividendy však mohou být zdaněny ve smluv-
ním státě, v němž má sídlo společnost, která je vyplácí,
a to podle práva tohoto státu. Daň takto uložená však
nepřesáhne 10 % hrubé částky dividend. Nejvyšší správní
soud uvádí, že i zde je nutno vycházet ze skutečnosti, že
dividenda náleží akcionáři a případné postoupení její
výplaty nemůže měnit režim jejího zdanění. Předmětem
daně jsou totiž dividendové příjmy plynoucí z účasti
v akciové společnosti, a proto musí být dividenda zdaně-
na vždy v závislosti na daňovém domicilu vlastníka akcie,
čili toho, jemuž dividendové příjmy náleží z titulu nositele
práv z účasti na společnosti, nikoli konečného příjemce,

kdy smlouvou o postoupení pohledávky je převáděno
pouze právo na výplatu částky představující dividendu
po zdanění.

Nejvyšší správní soud ve shodě s názorem městského
soudu, jakož i žalovaného, je pak nucen konstatovat, že
stěžovatel smlouvou o postoupení pohledávky nezískal
postavení poplatníka ani zdanitelný příjem, protože výpla-
ta částky odpovídající přiznané dividendě je pouze plně-
ním v rámci jejich smluvních vztahů.

Lze tedy uzavřít, stěžovatel předmětnou smlouvou nezís-
kal procesní postavení poplatníka daně s oprávněním
podat stížnost na postup plátce daně dle ust. § 51 ZSDP.
Správce daně I. stupně tedy zcela oprávněně zastavil říze-
ní ve věci podané stížnosti na postup plátce daně při
výplatě dividend.

1.4.2 Možnost podání žaloby při nespokojenosti
s vyřízením stížnosti (podle nálezu ÚS ze
dne 20. 6. 2001, sp. zn. II. ÚS 667/2000)

Stížnost podle § 51 ZSDP zajišťuje ochranu poplatníka
vůči plátci daně při uplatňování srážkové daně. Řízení
o stížnosti je klasickým správním řízením, jehož výsledkem
je rozhodnutí o tom, zda stížnost byla či nebyla oprávně-
ná, když dochází k odbornému posouzení, zda byly či
nebyly dodrženy hmotněprávní i procesněprávní předpi-
sy. Takové rozhodnutí je rozhodnutím, kterým se autorita-
tivně stvrzuje postup plátce daně, tedy potvrzuje výše
daňové povinnosti poplatníka. Z tohoto důvodu podléhalo
takové rozhodnutí režimu správního soudnictví.

Ústavní soud tak korigoval původní názor Městského
soudu v Praze, který došel k závěru, že rozhodnutí správ-
ního orgánu, jehož přezkoumání se stěžovatelka domáha-
la, nebylo rozhodnutím o jejích subjektivních právech
a povinnostech, ale rozhodnutím, které se subjektivních
práv a povinností netýká proto, že jen deklaruje oprávně-
nost či neoprávněnost stížnosti na plátce daně. Jde-li
o rozhodnutí, které soudnímu přezkumu nepodléhá,
nemohlo dojít ke zkrácení základních práv stěžovatelky
zakotvených v čl. 36 Listiny, a proto Městský soud v Praze
nepovažuje ústavní stížnost za důvodnou. Podle jeho
názoru by bylo možno vztah mezi stěžovatelkou a plátcem
daně řešit občanskoprávní cestou.

Ústavní soud s tímto výkladem nesouhlasil a považuje tuto
oblast za žalovatelnou.
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1 Hospodaření družstva před převodem 
bytu do osobního vlastnictví

Způsob vedení účetnictví družstev byl popisován v odbor-
né literatuře a byl také předmětem koordinačního výboru.
V příspěvku tedy nebudou rozebírána již dříve publikova-
né způsoby účtování, soustředím se pouze na podrobnos-
ti, které mají souvislost s dalšími kroky při převodu bytů
do osobního vlastnictví.

1.1 Výnosové účtování nájemného

Způsob účtování nájemného je určující pro hospodářský
výsledek družstva. Družstvo vykazuje výnosy z titulu:
� nájmu od nájemníků, kteří užívají byt a nevlastní členský

vklad,
� nájmu od družstevníků, kteří vlastní členský vklad spo-

jený s užíváním bytu.
(i) Nájmy od nájemníků jsou předmětem zdanění

a není pochyb o výsledkovém způsobu účtování.
(ii) I nájmy od družstevníků by měly být účtovány ve

prospěch výnosů družstva a měly by být analyticky
odděleny od nájmů, nečlenů družstva. Podle § 19
odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů (dále jen „ZDP“), jsou tyto nájmy osvobo-
zeny od daně.

Po vypořádání daňové povinnosti a schválení hospodář-
ského výsledku přechází obvykle hospodářský výsledek
běžného roku do hospodářského výsledku let minulých.
Zde je u dobře hospodařících družstev kumulován zisk.
Přechází-li byty do osobního vlastnictví, přestává mít druž-
stvo svůj význam a je likvidováno. Z celého likvidačního
zůstatku je placena srážková daň, protože hospodářský
výsledek vzniklý z nájmů od družstevníků není předmětem
osvobození od daně. Dochází tedy k absurdní situaci, kdy
si družstevníci ze svých řádně zdaněných peněžních pro-
středků shromáždili kapitál na údržbu či rekonstrukci
domu a tyto prostředky musí opětovně zdanit, protože je
nestačili „utratit“ před převodem bytu do společenství

vlastníků jednotek (dále též „SVJ“). Je tedy obecně dopo-
ručováno, aby před likvidací družstva byla provedena
oprava domu, která sníží budoucí likvidační zůstatek.

1.2 Bilanční účtování nájemného

Ve výše zmíněném koordinačním výboru bylo diskutová-
no, zda nájmy od družstevníků by mohly být zachyceny
v momentu inkasa bilančně v oblasti závazků. Momentem
provedení opravy by byl závazek zúčtován ve prospěch
výnosů. Tím by se hospodaření družstva v úrovni nájmů
od družstevníků pohyboval okolo nuly.

Otázkou zůstává, zda je vykazovaný závazek zachycen
v účetnictví správně a při eventuální likvidaci družstva by
mohl být vyplacen bez nutnosti zdanění. Závěry z koordi-
načního výboru jsou v tomto bodě poněkud neurčité
a faktickou existencí závazku se nezabývají. Jakkoli je
výsledek transakcí logický, nedomnívám se, že by bylo
možné takto vzniklý závazek při likvidaci družstva vyplatit.
Jestliže je totiž vztah družstva a užívání bytu družstevní-
kem upraven nájemní smlouvou, není možnost vykazovat
nájem v oblasti závazků.

1.3 Prodej bytu do osobního vlastnictví

Při prodeji bytu do osobního vlastnictví je prodejní cena kal-
kulována v úrovni ceny nabývací. Tato cena odpovídá
poměrné hodnotě domu, za kterou byl dům nabyt od obce.
Z toho důvodu lze tuto cenu považovat za cenu obvyklou
a postup není ze strany finančních úřadů napadán.

Pohledávka za kupujícím, vlastníkem bytu, je započtena se
závazkem, který v bilanci družstva existuje z titulu plateb
za dům. Hodnota domu je v účetnictví družstva snížena
o převáděný byt. Současně je vynulován závazek za čle-
nem družstva.

V případě, že má družstvo „nahospodařeno“ z prostředků
družstevníků a došlo by k likvidaci družstva, přichází
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podle mého názoru v úvahu kalkulace prodejní ceny tak,
aby byl hospodářský výsledek z nájmů od družstevníků
nulový. Žádaného cíle by bylo dosaženo tím, že by pro-
dejní cena byla nižší než zůstatková cena. Kumulovaný
hospodářský výsledek by byl v úrovni nájmů od družstev-
níků nulový. Byl by však v tomto případě zachován princip
transferových cen? Za předpokladu, že bude zohledněno
faktické nedočerpání prostředků družstevníků (nájmů) na
opravy domu, byl by podle mého názoru princip transfe-
rových cen zachován.

1.4 Závěry

Porovnáním výše popsaných variant lze dojít k řešení otáz-
ky srážkové daně při likvidaci družstva:
(i) Účtuje-li družstvo výsledkově a jeho kumulovaný hos-

podářský výsledek (vlastní kapitál) vykazuje vysoký
zůstatek, lze podle mého názoru snížit prodejní cenu
bytu tak, aby hospodářský výsledek v úrovni nájmů od
družstevníků byl nulový. Otázka transferových cen je
dodržena, protože prostředky byly formou nájmu již
družstvu fakticky zaplaceny. Zbývající část závazku
může být vyplacena nebo převedena do SVJ.

(ii) Je-li o nájmech účtováno bilančně, je hospodářský
výsledek roven nule po celou dobu existence družstva.
Při likvidaci je vykazováno nespotřebované nájemné
v oblasti závazků a je, podobně jako v první variantě,
vyplaceno či převedeno do SVJ.

Platba srážkové daně z likvidačního zůstatku v úrovni
nájmů od družstevníků je principiálně nelogická a nasta-
vením výše popsaných pravidel ji lze zamezit.

1.5 Ztrátová družstva

Při splnění podmínek plynoucích z ustanovení § 222 odst. 2
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen
„obch. zák.“), lze pouze členům (a to nejen členům-
nájemcům, nýbrž všem) uložit uhrazovací povinnost za
účelem hrazení celodružstevních ztrát.

Nelze totiž vytvořit ztrátu, převést jednotky do vlastnictví
členů a následně skončit v úpadku, přičemž případné
dluhy věřitelů nebude z čeho pokrýt. Takový postup reál-
ně není možný.

Pokud by taková situace přesto nastala a některé bytové
družstvo by se pokusilo takto jednat s cílem věřitele pod-
vést, je třeba diferencovat. Zatímco členů, kteří se na tako-
vémto jednání nijak nepodíleli (zejména pokud o něm
vůbec nevěděli), se taková situace nesmí dotknout, neboť
by tak vlastně byli potrestáni za něco, co nespáchali,
a jejich smlouvy tudíž budou i přes případný schodek
v hospodaření bytového družstva platné. U těch členů,
kteří se na takovém jednání podíleli, budou jejich smlouvy
o převodu vlastnického práva k jednotkám neplatné pro
rozpor s dobrými mravy podle § 39 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, a dále zde nastoupí jejich trestně-
právní odpovědnost za podvodné jednání (včetně povin-
nosti náhrady způsobené škody).

S povinností úhrady ztráty z bytového hospodářství (lho-
stejno, zda-li se jedná o jednodomovní nebo vícedomovní
bytové družstvo), ani s uhrazovací povinností nelze ovšem
zaměňovat povinnost člena – nájemce nebo vlastníka
dříve družstevní jednotky uhradit případný nedoplatek
vzešlý z vyúčtování cen služeb.

2 Společenství vlastníků jednotek

2.1 Charakteristika SVJ

Společenství vlastníků jednotek vzniká ze zákona v domě
s nejméně pěti jednotkami, které jsou ve vlastnictví ales-
poň tří různých vlastníků, přičemž bytové jednotky, ať už
dostavěné nebo rozestavěné, hrubě převažují nad neby-
tovými jednotkami. SVJ lze považovat za prostředek slou-
žící k uspokojování především bytových potřeb jeho
členů, nikoli za prostředek sloužící k realizaci podnikatel-
ského záměru.

Činnost SVJ nemá charakter podnikání ve smyslu ustano-
vení § 2 odst. 1 obch. zák. Z dikce ustanovení § 9 odst. 1
a § 9a zákona o vlastnictví bytů, vyplývá, že společenství
může vykonávat vedle správy domu jiné činnosti v rozsa-
hu tohoto zákona i činnosti související s provozováním
společných částí domu, neboť tyto mohou sloužit i jiným
fyzickým a právnickým osobám. Dále je oprávněno uzaví-
rat smlouvy ve věcech předmětu své činnosti (například
nájemní smlouvy v případech nájmu společných částí
domu a dále k nájmu jednotek ve spoluvlastnictví všech
vlastníků jednotek). Příjmy z těchto činností jsou příjmem
společenství, které tak de facto může vytvářet i zisk, byť to
není jeho účelem.

2.2 Daň z převodu nemovitostí

Převod bytu a garáží do osobního vlastnictví je obecně
osvobozen od daně z převodu nemovitostí podle § 20
odst. 6 písm. j) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědic-
ké, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Osvobo-
zení se nevztahuje na
� pozemek a
� převáděné bytové či nebytové jednotky, jejichž nájemci

nejsou členy družstva a přecházejí do spoluvlastnictví
členů SVJ.

Je zřejmé, že převod jednotek do spoluvlastnictví se tím
může značně prodražit. Stále častější praxí tedy je, že tyto
byty zůstávají ve vlastnictví družstva. Družstvo není likvi-
dováno a všichni členové SVJ jsou i nadále členy družstva.
Družstvo tak nejednou zůstává správcem SVJ a veškeré
provozní činnosti jsou vedeny i nadále přes družstvo.
Účetnictví SVJ je nulové a veškeré příjmy nejsou zdaněny
u členů SVJ, nýbrž u družstva. Tento způsob přechodu je
velmi praktický, protože není třeba měnit zaběhlý způsob
účetnictví a také smlouvy jsou obvykle ponechány
v původním znění, beze změny smluvních stran.

�
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2.3 Nabývání majetku SVJ

Jak bylo výše zmíněno, činnost SVJ je ze zákona nezisková.
SVJ může nabývat majetek za účelem vedení správy domu.
Zakoupení počítače či telefonu je pro SVJ účelné a případ-
ný odpis je součástí rozdělovaného základu daně, který si
přiznávají ve svých přiznáních jednotliví členové SVJ.

Nezřídka však SVJ, které má volné peněžní prostředky,
zakoupí další nemovitost a v katastru je SVJ zapsáno jako
vlastník nemovitosti. Fakticky je však nemovitost ve spolu-
vlastnictví členů SVJ. Při případném převodu bytu tak
nelze ze zápisu v katastru nemovitostí poznat, že došlo ke
změně spoluvlastníka. Je věcí právního posouzení, zda
tyto zápisy jsou správné a platné.

2.4 Daň z nemovitostí

S účinností od 1. 1. 2011 vstupuje v účinnost novela záko-
na č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění,

provedená zákonem č. 281/2009 Sb. Novela kromě sla-
dění s terminologií daňového řádu upravuje nově také
možnost podat daňové přiznání za spoluvlastnický podíl
na stavbě, bytu či nebytovém prostoru, a přiznat tak
pouze daň odpovídající tomuto podílu. I nadále však
zůstává možnost zvolit si pro tyto účely společného
zástupce a přiznat daň za stavbu jako celek. Aktuální toto
může být zejména u společenství vlastníků jednotek.

Literatura:
• BRYCHTA, I. Účetní a daňové souvislosti společenství vlastníků byto-

vých jednotek. Účetnictví v praxi, 2010, č. 5, s. 5–9.
• BRYCHTA, I. Účetní a daňové souvislosti společenství vlastníků bytových

jednotek – dokončení. Účetnictví v praxi, 2010, č. 6, s. 27–30.
• DVOŘÁK, T. Některé otázky hospodaření bytových družstev. Právní

fórum, 2007, č. 6, s. 218–231.
• MORÁVEK, Z. Změny právních předpisů pro rok 2011. UNES – účet-

nictví neziskového sektoru, 2011, č. 1, s. 3–8.
• Koordinační výbor č. 91/23.11.05 – Daňové a účetní aspekty převodu

bytu z bytového družstva na nájemce (člena družstva) ze dne 8. 9. 2007.
Předkladatel: Ing. Jiří Hlaváč.
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Inzerce

Pohledávky z právního, účetního 
a daňového pohledu  

3., aktualizované a doplněné vydání

Josef Drbohlav, Tomáš Pohl 

Publikace, která vychází již ve třetím, přepracovaném
a aktualizovaném vydání, se věnuje pohledávkám
z právního, účetního a daňového pohledu. Reflektuje
všechny aktuální změny, které se tématu týkají.

Od prvního vydání roku 2006 došlo k několika
významným legislativním změnám, které se v různých
ohledech dotkly problematiky pohledávek. Bylo to
především přijetí insolvenčního zákona, který nahradil
dosavadní zákon o konkursu a vyrovnání. Insolvenční
zákon významně změnil právní prostředí, v němž se řeší
situace dlužníka, který se ocitnul v úpadku. Spustil také
lavinu novelizací dalších zákonů, mimo jiné i zákona
o daních z příjmů a zákona o rezervách. Věcné
i terminologické změny se dotkly opravných položek
k pohledávkám v insolvenčním řízení i odpisu pohledávek
do daňových nákladů.

Od roku 2008 došlo ke zpřísnění podmínek pro tvorbu
opravných položek k nepromlčeným pohledávkám, které
nejsou řešeny soudně. Také již není možné uplatnit jako
daňový náklad odpis pohledávek splatných do konce 

roku 1994 (tzv. starý blok), který byl postupníky využíván ke
spekulativnímu snižování jejich daňové povinnosti.

počet stran 220, cena 395 Kč, vazba brožovaná

Publikaci lze objednat 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 %.

http://obchod.wkcr.cz/obchod/pravo/pohledavky-z-pravniho-ucetniho-a-danoveho-pohledu.html
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Související ustanovení:
�� § 54 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty.

Související rozhodnutí:
�� C-2/95 SDC,
�� C-305/01 MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring.

Rozhodnutí SDEU poměrně názorně ukazuje, jak by mělo
být postupováno v případě výběru plateb od zákazníků,
který zajišťuje jedna společnost pro jinou společnost,
poskytující těmto zákazníkům služby (případně dodávající
zboží). Jde o model, který je velmi často využíván 
(např. hrazení za služby prostřednictvím SMS), byť
z pohledu DPH nebyl možná v praxi vždy vnímán tak jed-
noznačně, jak SDEU ve svém rozsudku dovozuje.

Společnost Denplan jako člen skupiny AXA poskytovala
zubařům správu platebních plánů jejich pacientů. Podle
těchto platebních plánů poskytovali zubaři svým pacien-
tům za paušální měsíční poplatek dlouhodobou zubní
péči, která zahrnovala pravidelné kontroly nebo jakékoli
nezbytné ošetření. Služba poskytovaná společností Den-
plan byla zaměřená na zajištění provedení paušálních
měsíčních plateb od pacientů a poukázání na účet přísluš-
ného zubaře.

Pacienti byli smluvně zavázáni hradit platby přímo na účet
společnosti Denplan – každý z nich byl za tím účelem povi-
nen zřídit si ke svému bankovnímu účtu souhlas k inkasu
plateb přikázaných společností Denplan. V určitý den kaž-
dého měsíce Denplan provedla inkaso plateb. To provedla
prostřednictvím specializovaného „mezibankovního auto-
matického zúčtovacího systému“ (tzv. BACS) využívaného
všemi bankami se sídlem ve Velké Británii. Z textu rozhod-
nutí lze vyrozumět, že systém BACS je clearingovým cet-
rem, tj. banka pacienta odepíše z jeho účtu finanční částku
a oznámí tuto skutečnost BACS. Ten poté připíše odpoví-
dající částku ve prospěch banky společnosti Denplan.

Denplan pak zasílá platby dotyčným zubním lékařům
a rovněž kontaktuje pacienty, od nichž neobdržela platby.

Společnost Denplan chtěla svou odměnu fakturovanou
zubařům osvobodit od DPH s poukazem na to, že její služ-
ba spočívá v převodu finančních prostředků a zahrnuje
změny právní a finanční situace mezi zubaři a pacienty.
Odvolávala se přitom na starší judikaturu SDEU (přede-
vším rozhodnutí C-2/95 SDS), která za osvobozené
finanční služby považovala služby mající vliv na změnu
právního a ekonomického vlastnictví podkladových
nástrojů (pokud nedochází k pouhému technickému
úkonu, jako je například prosté umožnění využití datové
obsluhy bankami).

Judikatura

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

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

■ Osvobození od daně – Článek 13 část B písm. d) bod 3 – Operace
týkající se plateb a převodů – Vymáhání dluhů – Služby inkasování
a zpracování plateb ve prospěch zákazníků poskytovatele služeb

Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie (dále též „SDEU“) ze dne 28. 10. 2010 ve věci
C-175/09 AXA UK plc, http://eur-lex.europa.eu/.

âlánek 13 ãást B písm. d) bod 3 ·esté smûrnice Rady 77/388/EHS (dále jen „Smûrnice“) musí b˘t vyklá-
dán v tom smyslu, Ïe se osvobození od DPH upravené v tomto ustanovení nevztahuje na 1) poskytnutí
sluÏby, která spoãívá ve vyzvání banky tfietí osoby k pfievodu, prostfiednictvím systému „pfiímého inka-
sa“, penûÏní ãástky, kterou dluÏí tato osoba zákazníkovi poskytovatele sluÏeb, na úãet poskytovatele
sluÏeb, 2) v zaslání v˘pisu získan˘ch ãástek zákazníkovi, 3) ve zkontaktování tfietí osoby, od níÏ posky-
tovatel sluÏeb neobdrÏel platbu, a 4) koneãnû v pfiíkazu urãeném bance poskytovatele sluÏeb pfievést na
bankovní úãet zákazníka získané platby sníÏené o odmûnu náleÏející tomuto poskytovateli.
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Soudní dvůr Evropské unie vyzdvihl, že služba spočívá
především:
� v předání údajů bance pacienta za účelem vyžádání

převodu určité peněžní částky u BACS z bankovního
účtu pacienta na bankovní účet Denplanu na základě
zplnomocnění vydaného pacientem,

� v přeposlání této částky dále na účet zubaře;
� a v kontaktování těch pacientů, od nichž Denplan

požadovanou částku neobdržel.

Soudní dvůr Evropské unie připomenul, že osvobození
finančních služeb od daně nelze vázat na podmínku, aby
plnění byla uskutečňována určitým typem zařízení nebo
právnické osoby (typicky např. bankou). Podmínkou na-
opak je, že musí jít o plnění, které jako celek odpovídá spe-
cifickým a podstatným funkcím služeb popsaných v pří-
slušném ustanovení Směrnice, které se týká osvobození
finančních služeb (např. operace týkající se plateb).

Dle SDEU úkony společnosti Denplan, zkoumané z hle-
diska DPH, jsou neoddělitelně spjaty (hospodářským úče-
lem těchto úkonů je převod dlužné částky od pacienta na
zubního lékaře; převod dlužné částky na bankovní účet
Denplanu prostřednictvím bankovního systému BACS je
zubařovi k užitku jen, pokud je tato částka následně vypla-
cena zubařovi), a v důsledku toho musí být služba Den-
planu považována z hlediska DPH za jediné plnění. Podle
našeho názoru tuto úvahu SDEU vyslovil z toho důvodu,
že využití systému BACS svádělo účastníky sporu k disku-
zím o tom, zda náhodou nešlo o takovou finanční službu,
kterou běžně banky ve Velké Británii poskytují (a kterou
také běžně osvobozují). Už tímto dílčím závěrem se SDEU
posunul potřebným směrem k tomu, aby zdůvodnil, proč
služby společnosti Denplan osvobozené nejsou.

Soudní dvůr Evropské unie připustil, že služba poskytova-
ná společností Denplan v zásadě představuje operaci
týkající se plateb. Ta je osvobozená od daně v souladu se

Směrnicí, ledaže by se jednalo o „vymáhání dluhů“. To je
služba, kterou Směrnice výslovně vylučuje z výčtu osvo-
bození od daně. K tomu soud uvedl, že neexistuje defini-
ce pojmu „vymáhání dluhů“ ve Směrnici, a že je tedy
potřeba jej vyložit. Odvolal se na starší judikaturu, dle
které pojem „vymáhání dluhů“ zahrnuje finanční operace
směřující k zaplacení peněžního dluhu. To je podle SDEU
přesně to, co vykonávala Denplan. SDEU prohlásil, že
společnost Denplan tím, že je pověřena vybráním dluhů
ve prospěch majitelů těchto pohledávek, zprošťuje své
zákazníky úkonů, které by bez jeho účasti museli jakožto
věřitelé učinit sami. Dle SDEU tak byly služby společnosti
Denlan zdanitelné.

Soudní dvůr Evropské unie se vypořádal i s argumentem,
že z pojmu „vymáhání“ lze dovodit, že má jít o dluhy po
splatnosti. K tomu uvedl, že už jen samotné znění směrni-
ce tomu nenasvědčuje – příslušné ustanovení podle SDEU
naopak zahrnuje vymáhání dluhů všeho druhu, aniž ome-
zuje svou působnost na dluhy, které nebyly v okamžiku
své splatnosti uhrazeny. Dále SDEU přezkoumal, zda na
jeho výrok nemá vliv to, že společnost Denplan neměla
k dispozici žádná donucovací opatření za účelem řádného
uhrazení dotyčných dluhů. Prohlásil, že nikoli.

Některé společnosti spolupracují při prodeji svých pro-
duktů s externími společnostmi zajišťujícími „na klíč“
výběr prodejních cen účtovaných za služby/zboží. Je tak
možné, že takové externí společnosti, které doposud účto-
valy za služby bez DPH, budou mít snahu nově svou
odměnu daní z přidané hodnoty zatěžovat. Pozor však na
to, že dopad rozhodnutí ve věci C-175/09 AXA UK plc
není bezbřehé – rozhodnutí o aplikaci DPH nemusí být
vždy správné. Pokud nebude situace dostatečně podobná
systému, který zvolila společnost Denplan, mohlo by jít
i nadále o služby osvobozené od DPH, a nebylo by pak
možné uplatnit nárok na odpočet chybně uplatněné daně.

Inzerce

SBORNÍK PŘÍKLADŮ 2011

Publikace je určena především těm, kteří se připravují na kvalifikační zkoušku na daňového
poradce. Obsahuje příklady včetně řešení, mimo jiné i z termínů kvalifikačních zkoušek na
daňového poradce, které proběhly v roce 2010.

Cena publikace je 350 Kč vč. DPH + poštovné. 

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

http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=18754&nDepartmentID=7&nLabguageID=1


Související ustanovení:
�� § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

(dále též „ZoÚ“); § 23 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů (dále též „ZDP“).

Související rozhodnutí:
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

25. 9. 2007, čj. 8 Afs 36/2005-79.

Mezi účastníky bylo sporným posouzení správnosti účto-
vání v kontrolovaném roce 2006 ve vztahu ke třem kon-
krétním případům, a to ohledně zaúčtování dobropisu ve
výši 1.945.795 Kč vystaveného společností Bristol-Myers
Squibb, s. r. o., ohledně zaúčtování dohadné položky týka-
jící se nevypořádaného výsledku revize ČNZP a ohledně
tvorby dohadné položky na jí očekávanou cenovou regu-
laci ze strany VZP.

Krajský soud shledal žalobu důvodnou ve vztahu k posou-
zení zaúčtování dobropisu ve výši 1.945.795 Kč vystave-
ného společností Bristol-Myers Squibb, s. r. o. Zmíněný
dobropis byl vystaven dne 8. 1. 2007 a žalobkyně jej za-
účtovala do výnosů roku 2007. Lze sice souhlasit se žalo-
vaným, že z textu smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a touto
společností o obchodních podmínkách dodávek zboží
vyplývá, že uvedená částka (bonus) věcně a časově souvi-
sela s účetním obdobím roku 2006, neboť představovala
předem smluvně dohodnutou slevu závislou na objemu
zboží odebraném v období od 1. 1. do 31. 12. 2006.
Obecně přitom ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. a)
vyhlášky č. 505/2002 Sb. platí, že se náklady a výnosy
zachycují do období, s nímž časově a věcně souvisí. Pokyn
Ministerstva financí D-190 (následně i pokyn D-300) však
připouští pro určité případy specifický postup. V části
týkající se § 23 ZDP, konkrétně v bodě 2 uvádí, že nevý-
znamné a pravidelně se opakující daňové výdaje, popř.
příjmy, které podle platných postupů účtování není nutno
časově rozlišovat, se i pro účely stanovení základu daně
z příjmů považují za daňové výdaje, popř. příjmy, u nichž
byla dodržena věcná a časová souvislost. Dále zmíněný

pokyn uvádí, že v zásadě lze tento postup uplatnit u čás-
tek, které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma účetní-
mi obdobími s tím, že za nevýznamné částky (kdy jejich
ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozli-
šení není dotčen účel časového rozlišení, a účetní jednot-
ka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hos-
podářského výsledku) se považuje např. předplatné novin
a časopisů, nákup kalendářů na příští rok. Za pravidelně
opakující se daňové výdaje, popř. příjmy, se považují pra-
videlně se opakující částky (např. placené pojistné, které
se nekryje s kalendářním rokem, úhrada za činnost audi-
torů a daňových poradců vztahující se k předcházejícímu
zdaňovacímu období).

Krajský soud má zato, že v daném případě šlo právě
o nevýznamnou a pravidelně se opakující částku ve smys-
lu zmíněného pokynu. Ze správního spisu bylo ověřeno
(viz protokol o výsledku finanční kontroly ze dne 27. 5. 2008),
že žalobkyně sestavovala rozpočet jako vyrovnaný, a to
v roce 2006 ve výši cca 3,6 mld. Kč (náklady/výnosy)
a v roce 2007 cca 3,7 mld. Kč (náklady/výnosy). Nebylo
rovněž sporu o tom, že spolupráce mezi žalobkyní a spo-
lečností Bristol-Myers Squibb, s. r. o., trvala delší dobu (ve
správním spise jsou založeny smlouvy o dodávkách zboží
z roku 2004, 2005 a 2006), přičemž každý rok bylo při
účtování poskytnuté slevy postupováno stejným způso-
bem. Částka ve výši 1,9 mil. Kč je tedy v porovnání s roz-
počtem žalobkyně položkou nevýznamnou, navíc meziroč-
ní rozdíl činil fakticky pouze 556 tis. Kč, neboť při stejném
postupu byl v lednu 2006 zaúčtován dobropis – dohodnu-
tá sleva dle objemu zboží odebraného v období za rok
2005. Krajský soud se neztotožnil ani s názorem žalované-
ho, který uvedl, že se nejednalo o pravidelně se opakující
částky ve smyslu pokynu D-190, když v roce 2004 byla
poskytnuta sleva cca 1,2 mil. Kč, v roce 2005 cca 1,4 mil. Kč
a v roce 2006 cca 1,9 mil. Kč. Ze zmíněného pokynu nelze
totiž dovodit, že by tyto částky musely být zcela totožné,
neboť i z příkladů v něm uvedených (odměna za činnost
auditorů a daňových poradců) je zřejmé, že by mělo jít
o částky „řádově“ podobné, nikoliv však zcela stejné.

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

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

■ Správa daní: Dohadné položky

Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 1. 2011, čj. 31 Af 42/2010-29.

Dohadné poloÏky není nutné tvofiit v pfiípadû slev z ceny pravidelnû se opakující kaÏd˘ rok.

Judikatura
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Z uvedeného je rovněž zřejmé, že v daném případě nebyl
dotčen účel časového rozlišení a žalobkyně tímto postupem
bezesporu nesledovala záměr upravovat hospodářský
výsledek. Dle názoru krajského soudu je nutno s ohledem
na shora uvedené akceptovat zaúčtování předmětného
dobropisu do výnosů roku 2007 a žalobkyni nelze vytýkat
nesprávnost takového postupu. Lze dodat, že žalovaný
v napadeném rozhodnutí podotkl, že pokud žalobkyně
odkazuje na postup podle pokynu D-300, v kontrolova-
ném zdaňovacím období roku 2006 platil pokyn D-190.
Tato skutečnost je však bezvýznamná, neboť příslušná
pasáž týkající se časového rozlišení nevýznamných a pra-
videlně se opakujících daňových výdajů má v obou poky-
nech stejný obsah.

Krajský soud naproti tomu neshledal důvodnými žalobní
námitky ve vztahu k posouzení zaúčtování dohadné
položky týkající se nevypořádaného výsledku revize
ČNZP. Šlo o částku 13.850.000 Kč, přičemž podkladem
pro její zaúčtování bylo rozhodnutí ČNZP ze dne
26. 10. 2005. V něm bylo rozhodnuto o námitkách
k výsledkům kontroly č. N18/2005 a výsledek kontrol 
ev. č. N18/2005 a N20/2005 byl předběžně vyčíslen částkou
13.850.000 Kč. Kontrola vykázané zdravotní péče a její
výsledek se přitom týkal předchozích zdaňovacích období
(roku 2003–2005). V další korespondenci pak žalobkyně
opakovaně žádala ČNZP o urychlení finančního vypořá-
dání mimo jiné i revizí N18 a N20/2005 z roku 2005.
Vzhledem k tomu, že žalobkyni byl předběžně vyčíslený
výsledek kontrol znám ze zmíněného rozhodnutí ČNZP ze
dne 26. 10. 2005 (ostatně podkladem pro tvorbu dohad-
né položky byla částka uvedená právě v tomto rozhodnu-
tí), měla o této dohadné položce účtovat již v roce 2005,
tzn. v roce, ve kterém se o skutečnosti dozvěděla, a nikoliv
až v roce 2006, a to ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 ZoÚ,
dle kterého účetní jednotky účtují podvojnými zápisy
o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do
období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí,
není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat
i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti).

Žalobkyně v žalobě namítala, že o předpokládaném
výsledku revize účtovala v roce 2006, protože revize pro-
bíhala až do roku 2006. K tomu poukázala na protokoly 
č. N001/2006, N007/2006 a N009/2006. Takové tvrzení
však žalobkyně (kromě argumentace, že tato položka
nebyla do roku 2009 účetně vypořádána, neboť konečné
rozhodnutí o výsledku revize obdržela až v tomto roce)
v daňovém řízení (ani v odvolání) nevznesla a zmíněné
protokoly nepředložila, proto se k nim krajský soud
nemohl vyjádřit. Z rozhodnutí ČNZP ze dne 26. 10. 2005
je však zřejmé, že se týkalo výsledku kontrol ev. č. N18/2005
a N20/2005 a pouze ve vztahu k nim byla předběžně
vyčíslena částka 13.850.000 Kč. Vzhledem k datu vydání
rozhodnutí se v něm vyčíslená částka ani k případným sku-
tečnostem nastalým v roce 2006 vztahovat nemohla. Pro
správnost vytvoření dohadné položky v roce 2005 je rov-
něž nepodstatné, že přesná částka srážky, kterou ČNZP pro-
vedla, byla žalobkyni známá až v roce 2009. Právě proto, že
v roce 2005 neznala přesnou částku, bylo na místě vytvořit

dohadnou položku, avšak již v roce 2005, a nikoliv až
v roce 2006.

Pokud jde dohadnou položku, kterou žalobkyně vytvořila
na jí očekávanou regulaci ze strany VZP na maximální
cenu bodu, krajský soud zcela chápe obavu žalobkyně, že
i vůči ní VZP uplatní cenovou regulaci. Rozdílné názory na
řešení právní otázky, zda paušální způsob úhrady za
poskytnutou zdravotní péči zdravotnickým zařízením na
základě smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče
podléhá cenové regulaci dle zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, skutečně uzavřel až sjednocující rozsudek Nej-
vyššího soudu ze dne 19. 9. 2007, sp. zn. 31 Cdo
3142/2006, závěrem, že paušální forma úhrady zdravotní
péče cenové regulaci nepodléhá. Přesto je třeba zvažovat,
zda pro tvorbu této dohadné položky byly v roce 2006 spl-
něny všechny podmínky, tj. zda jejím vytvořením nedošlo
k porušení stanovených účetních zásad. Dle § 7 ZoÚ je
účetní jednotka povinna vést účetnictví tak, aby účetní
závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poc-
tivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účet-
ní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom
zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je
účetní jednotce uloženo na základě ZoÚ. Zobrazení je
poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způso-
bem, který vede k dosažení věrnosti. Dle ustanovení § 8
odst. 1 ZoÚ je účetní jednotka povinna vést účetnictví
správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Přís-
pěvkové organizace náklady (výdaje) a výnosy (příjmy)
zachycují podle zásad uvedených v ustanovení § 37
vyhlášky č. 505/2002 Sb., přičemž dle jeho odstavce dru-
hého je hlediskem pro účetní případy časového rozlišení
skutečnost, že je znám titul, tj. věcné vymezení, výše
a období, kterého se týkají. Dle ustanovení § 20 odst. 2
stejné vyhlášky pak dohadné účty pasivní obsahují částky
závazků stanovené podle smluv, které nejsou doloženy
veškerými potřebnými doklady, a není tedy známa jejich
přesná výše.

Smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče ze dne
17. 8. 2001 uzavřená mezi žalobkyní a VZP, resp. její
dodatky pro II. pololetí roku 2005 a II. pololetí roku 2006,
žádná ustanovení, která by se týkala regulace ceny bodu
vzhledem k jeho maximální ceně, neobsahovala (pokud je
ve smlouvě zmíněna regulace dohodnutých paušálních
úhrad, ta se vztahovala k objemu poskytnuté péče). Ani
z listin vyžádaných správcem daně od VZP a listin předlo-
žených svědkem-ředitelem krajské pobočky VZP nevyply-
nula žádná konkrétní informace o tom, že by VZP učinila
nějaké kroky nebo že by nějaké kroky ve směru k uplatně-
ní předmětné regulace ve vztahu k žalobkyni připravova-
la. V rámci odvolacího řízení správce daně vyslechl jako
svědka ředitele krajské pobočky VZP Ing. P. Žalovanému
lze v této souvislosti vytknout, že výpověď tohoto svědka
hodnotil velmi kuse, když ji shrnul tak, že si svědek
nevzpomněl, zda byly ze strany VZP provedeny vůči
žalobkyni kroky ohledně uplatnění regulace na maximální
cenu bodu. Tento svědek totiž také vypověděl, že o před-
mětné regulaci se v té době hodně mluvilo a že VZP 



předpokládala, že v případě překročení maximální ceny
bodu uplatní tento typ regulace i u žalobkyně. Uvedl rov-
něž, že tento předpoklad uplatnění regulace byl projed-
náván ústně na jednáních. Nicméně i tyto jeho odpovědi
je nutno hodnotit jako velmi obecné a nekonkrétní, a tedy
nepotvrzující konkrétní projev vůle VZP ve vztahu k uplat-
nění regulace na maximální cenu bodu vůči žalobkyni.
Dlužno dodat, že výslechu svědka se žalobkyně účastnila,
bylo jí umožněno klást mu otázky, krajský soud proto
považoval její návrh na zopakování výslechu svědka před
soudem za nadbytečný. Nelze dále přehlédnout, že sama
žalobkyně ve svém odvolání ze dne 16. 7. 2009 (s. 4) při-
pustila, že při tvorbě této dohadné položky vycházela
nikoliv z konkrétních dokladů, ale z informací získaných
komunikací s jinými zdravotnickými zařízeními a z infor-
mací ze sdělovacích prostředků, přičemž celkovou situaci
dle jejího názoru následně dokumentovaly rozsudky Nej-
vyššího soudu z roku 2006.

Předpokladem pro účtování o dohadné položce pasivní je,
že je znám závazek, a tedy i doložena jeho existence, ale
ke konci rozvahového dne není možno stanovit jeho výši.

V průběhu daňového řízení však žalobkyně neprokázala
a ani z listin vyžádaných správcem daně či výslechu svěd-
ka nevyplynulo, že by k rozvahovému dni 31. 12. 2006 exi-
stoval projev vůle VZP ve vztahu k uplatnění regulace na
maximální cenu bodu i vůči ní. Neprokázala ani, že by dis-
ponovala nějakou konkrétní informací o tom, že by VZP
plánovala či uvažovala o uplatnění regulace vůči ní. Za
této situace tak dle názoru krajského soudu žalobkyně
neměla žádný relevantní podklad pro tvorbu této dohad-
né položky. V tomto bodě tedy přisvědčil závěru žalova-
ného, že za shora popsaného stavu došlo jejím vytvořením
k porušení účetních předpisů, které mělo následně dopad
na základ daně z příjmů, když zaúčtováním této dohadné
položky došlo ke zkreslení výsledku hospodaření roku
2006 a jejím následným rozpuštěním i výsledku hospoda-
ření roku 2007.

S ohledem na shora uvedené krajský soud zrušil napade-
né rozhodnutí pro nezákonnost a vrátil věc žalovanému
k dalšímu řízení. V něm bude žalovaný vázán shora vyslo-
veným právním názorem (§ 78 odst. 1, 4 a 5 zákona 
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního).
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Golfov˘ turnaj 
pro daÀové poradce

II. ročník golfového turnaje KDP ČR
proběhne v neděli 18. 9. 2011
v AUSTERLITZ GOLF RESORT ve Slavkově
u Brna, www.austerlitz-golf-resort.cz.

Půjde o klasický golfový turnaj na
stablefordové body, jedna společná
kategorie. Start v dopoledních hodinách,
předpokládaný začátek v neděli 
8:30 – 9:00 hod., 18 jamek, potom
vyhodnocení.

Předpokládané fee asi 1.000 Kč. Je nutné mít
tzv. zelenou kartu.

Možnost ubytování ve Slavkově u Brna nebo
přímo na hřišti viz http://www.agrt.cz/.

Pro zajištění potřebného množství
dopoledních startovních časů prosíme
o přihlášky na e-mail petr@ondrusek.cz
co nejdříve. 

Více informací poskytne Petr Ondrůšek na
tel. 608 717 220, daňový poradce č. 2370.



4411e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 7–8/2011

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

Související ustanovení:
�� § 41 a 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní

a poplatků (dále jen „ZSDP“).

Související rozhodnutí:
�� usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního

soudu ze dne 2. 8. 2007, čj. 1 Afs 20/2006-60, 
č. 1438/2008 Sb. NSS; ze dne 23. 2. 2010, čj. 7 Afs
20/2007-73, č. 2055/2010 Sb. NSS,

�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009,
čj. 1 Afs 34/2009-46; ze dne 28. 8. 2009, 
čj. 5 Afs 9/2009-65, č. 1954/2009 Sb. NSS,

�� rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2005,
sp. zn. 30 Ca 263/2002, č. 660/2005 Sb. NSS.

Toto rozhodnutí řeší poměrně hojně diskutovanou otáz-
ku, zda-li pokud daňový subjekt podá dodatečné daňové
přiznání na daňovou povinnost nižší v poslední den běhu
prekluzivní lhůty, může správce daně řízení o tomto doda-
tečném přiznání dokončit, či nikoli, právě s ohledem na to,
že prekluzivní lhůta ve smyslu § 47 zákona č. 337/1992 Sb.
(dále jen „ZSDP“) již uplynula? Podívejme se, jak se k této
otázce vyjádřil rozšířený senát Nejvyššího správního
soudu (dále jen „NSS“).

Skutkový stav byl následující. Daňový subjekt podal dne
30. 6. 2004 řádné přiznání k dani z příjmů právnických

osob za období od 5. 5. 2003 do 31. 12. 2003 na nulovou
daňovou povinnost. Dne 13. 8. 2004 daňový subjekt
podal daňové přiznání za totéž období na daňovou povin-
nost 541.880 Kč. Dne 7. 7. 2004 byla daňovému subjektu
doručena výzva k odstranění pochybností. Poté dne 
16. 8. 2004 finanční úřad vydal platební výměr na daň
z příjmů právnických osob, a to na daňovou povinnost
541.880 Kč. Dne 31. 12. 2007, tedy v poslední den běhu
prekluzivní lhůty, podal daňový subjekt dodatečné daňo-
vé přiznání na daňovou povinnost 9.920 Kč. Finanční
úřad dne 8. 1. 2008 řízení o tomto dodatečném daňovém
přiznání zastavil podle § 27 odst. 1 písm. h) ZSDP s odů-
vodněním, že lhůta pro vyměření daně z příjmů právnic-
kých osob uplynula dne 31. 12. 2007. Po podání odvolání
finanční ředitelství změnilo rozhodnutí finančního úřadu
pouze v tom, že zastavilo řízení podle § 27 odst. 1
písm. d) ZSDP, a nikoli písm. h) téhož ustanovení, tedy že
se nejedná o nepřípustné podání, ale že byla zmeškána
zákonná lhůta, kterou nelze dále prodloužit nebo navrátit
v předešlý stav.

Daňový subjekt podal žalobu. Argumentoval mj. usnese-
ním rozšířeného senátu NSS, čj. 1 Afs 20/2006-60, ze dne
2. 8. 2007, podle nějž daňový subjekt může předložit
daňové přiznání, má-li jeho daňová povinnost být nižší,
v týchž objektivních lhůtách, jaké zákon stanoví správci
daně pro vyměření či doměření daně. Krajský soud

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

Mgr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA, advokátka, č. osvědčení 12655, advokátní kancelář
PETERKA & PARTNERS1, vyučující Škoda Auto Vysoké školy

■ Správa daní: Podání dodatečného daňového přiznání na daňovou
povinnost nižší v poslední den prekluzivní lhůty

Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2011, 
čj. 2 Afs 27/2009-61, www.nssoud.cz.

¤ízení o dodateãném daÀovém pfiiznání zahájené vãasn˘m podáním dodateãného daÀového pfiiznání
na daÀ niÏ‰í nebo daÀovou ztrátu vy‰‰í oproti poslední známé daÀové povinnosti (§ 41 odst. 4 vûta první
zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, odkazující na prekluzivní lhÛtu podle § 47 odst. 1
a odst. 2 vûty první téhoÏ zákona), nemÛÏe skonãit „automaticky“ uplynutím ãasu bez vûcného posou-
zení dotyãného dodateãného daÀového pfiiznání jen proto, Ïe po jeho zahájení uplyne zmínûná preklu-
zivní lhÛta.

I po uplynutí prekluzivní lhÛty podle § 47 odst. 1 a odst. 2 vûty první zákona ã. 337/1992 Sb., o správû
daní a poplatkÛ, je správce danû v fiádnû zahájeném fiízení o dodateãném daÀovém pfiiznání oprávnûn
uÏít procesních prostfiedkÛ a postupÛ podle citovaného zákona k provûfiení tvrzení daÀového subjektu
uveden˘ch v pfiiznání.

1 Autorka je advokátkou zapsanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory. Specializuje se zejména na daňové spory v České republice
a Slovenské republice. V současné době působí v advokátní kanceláři PETERKA & PARTNERS a rovněž jako vyučující v Institutu účetnictví a finančního
řízení podniku Škoda Auto a.s. Vysoké školy.
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v Hradci Králové žalobu zamítl s odůvodněním, že lhůta
pro vyměření daně uplynula 31. 12. 2007. Podání doda-
tečného daňového přiznání není úkonem, který přerušuje
běh lhůty podle § 47 ZSDP. K výše uvedenému usnesení
rozšířeného senátu se krajský soud vyjádřil ve smyslu, že
toto usnesení řeší pouze otázku lhůt pro podání dodateč-
ných daňových přiznání a že v probíhajícím řízení nebylo
zpochybněno, že daňový subjekt podal dodatečné daňové
přiznání včas.

Daňový subjekt tedy podal kasační stížnost k NSS, v níž
uvedl, že pokud využil svého práva podat dodatečné
daňové přiznání v poslední den lhůty pro vyměření či
doměření daně a i krajský soud uznává, že dodatečné
daňové přiznání na daňovou povinnost nižší bylo podáno
včas, daňový subjekt postupoval v souladu se zákonem
a případné problémy s přerušením běhu lhůty podle § 47
ZSDP nemohou být v jeho neprospěch.

Jak řešila tuto otázku dosavadní judikatura? V rozsudku
NSS ze dne 16. 7. 2009, čj. 1 Afs 34/2009-46, je uvedeno:
„Ačkoliv byla dodatečná daňová přiznání podána včas,
správce daně nebyl oprávněn doměřit daň po uplynutí
prekluzivní lhůty (...). Pokud by tak učinil, jednalo by se
o nezákonné rozhodnutí. (...) Z logiky věci pak plyne, že
zjistí-li daňový subjekt skutečnosti svědčící tomu, že jeho
daňová povinnost měla být vyšší či nižší než původně při-
znaná, až v posledním měsíci před uplynutím objektivní
prekluzivní lhůty, je vystaven určité nejistotě, že o jeho
nové daňové povinnosti již nebude správcem daně roz-
hodnuto. Správce daně totiž nemusí v prekluzivní lhůtě
vydat platební výměr, případně učinit úkon přerušující
běh prekluzivní lhůty a současně již v tomto období
nemůže dojít k vyměření daně konkludentně – k němu by
totiž došlo až po uplynutí prekluzivní lhůty, což zákon ve
světle výkladu Ústavního soudu nepřipouští. Tato právní
nejistota daňového subjektu je však kompenzována práv-
ní jistotou spočívající právě v běhu a skončení tříleté pre-
kluzivní lhůty: daňový subjekt jednoduše ví, že neučiní-li
správce daně úkon přerušující běh prekluzivní lhůty nebo
nevydá-li platební výměr, zůstane jeho původní daňová
povinnost nedotčena.“

Druhý senát však s touto prejudikaturou nesouhlasil
a hodlal se od ní odchýlit, proto předložil věc rozšířenému
senátu. Podle druhého senátu by bylo v rozporu s princi-
pem rovnosti běhu lhůt pro správce daně i daňový sub-
jekt, pokud by jeden z nich v poslední den lhůty mohl
svým úkonem platně přerušit běh lhůty podle § 47 ZSDP
a zahájit řízení o doměření daně, zatímco druhý by sice
mohl podat dodatečné daňové přiznání, avšak to by nevy-
volalo žádné právní následky. Druhý senát se domnívá, že
pokud daňový subjekt podá včas (tj. i v poslední den pre-
kluzivní lhůty) dodatečné daňové přiznání, správce daně
o něm musí rozhodnout. Dále se druhý senát přiklání
k tomu, že správce daně po uplynutí prekluzivní lhůty
nemůže rozhodovat v neprospěch daňového subjektu

a může pouze daň uvedenou v daňovém přiznání potvr-
dit, neboť v opačném případně nebyl naplněn účel pre-
kluzivní lhůty – právní jistota daňového subjektu: „Jakkoli
proto podání dodatečného daňového přiznání nemá
schopnost přerušit běh lhůty podle § 47 odst. 2 věty první
ZSDP, je-li takové podání učiněno, musí s ním být naklá-
dáno jako s úkonem platným a schopným vyvolat právní
následky ve shora popsaném smyslu.“

A jaké stanovisko k této otázce zaujal rozšířený senát
NSS? Rozšířený senát při svém rozhodování odkázal na
své usnesení ze dne 23. 2. 2010, čj. 7 Afs 20/2007-73,
v němž uvedl, že by odporovalo smyslu právní úpravy,
pokud by i při zachování lhůty pro podání dodatečného
daňového přiznání nebylo možné řízení o dodatečném
daňovém přiznání řádně dokončit „pouze“ z toho důvodu,
že by až v průběhu tohoto řízení došlo k uplynutí preklu-
zivní lhůty podle § 47 ZSDP. „I zde tedy musí platit, že se
v takovém případě lhůta podle § 47 odst. 1 ZSDP již na
další řízení o dodatečném daňovém přiznání neuplatní
a toto řízení bude časově omezeno pouze zbývající částí
desetileté lhůty podle § 47 odst. 2 ZSDP. Obdobně to
ovšem musí být i v případě řízení o dodatečném daňovém
přiznání na daňovou povinnost vyšší nebo daňovou ztrá-
tu nižší, které je omezeno pouze subjektivní lhůtou podle
§ 41 odst. 1 ZSDP a dále lhůtou podle § 47 odst. 2
ZSDP.“2

Rozšířený senát k tomuto nyní dodává, že: „...nepoužití
prekluzivní lhůty podle § 47 odst. 1 a odst. 2 věty první
ZSDP se týká toliko předmětu řízení vymezeného tím
dodatečným daňovým přiznání na daňovou povinnost
nižší, ve vztahu k němuž se řízení vede. Rozhodně nemů-
že vést k vystavení daňového subjektu poté, co ve věci
zmíněného dodatečného daňového přiznání na daňovou
povinnost nižší bude pravomocně rozhodnuto, případ-
ným dalším kontrolním postupům správce daně či dokon-
ce možnosti dalšího doměření daně.“

To znamená, že správce daně může ve vztahu k řízení
o tomto dodatečném daňovém přiznání provádět i další
dokazování (za splnění zákonných podmínek – např. v od-
volacím řízení). Správce daně však může prověřovat
pouze ty skutečnosti, které jsou významné pro posouzení
údajů uvedených v dodatečném daňovém přiznání. „Zjiš-
ťování a prověřování jiných skutečností (se skutečnostmi
uvedenými v daňovém přiznání nesouvisejících) je nepří-
pustné a bylo by v rozporu se zákonem, neboť k takové-
mu postupu již správce daně nemá pravomoc. Ta mu
zanikla uplynutím prekluzivní lhůty a zůstala mu –
v důsledku včasného podání dodatečného daňového při-
znání na daňovou povinnost nižší – jako výjimka z pravi-
dla pouze ve výseku vymezeném skutečnostmi relevantní-
mi pro posouzení správnosti tohoto daňového přiznání.“

Pokud jde o druhou otázku nastíněnou druhým senátem –
tedy zda-li je přípustné, aby po uplynutí prekluzivní lhůty

2 Více viz SKALICKÁ, H. Běh prekluzivní lhůty v případě mimořádných opravných prostředků a dodatečného daňového přiznání. Účetnictví v praxi, 2010,
č. 8, a stejnojmenný komentář tohoto usnesení v rubrice: Vybráno ze soudní judikatury správního soudnictví České republiky. Bulletin KDP ČR, 2010, č. 5.
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bylo přípustné zhoršení postavení daňového subjektu
oproti jeho poslední známé daňové povinnosti – rozšířený
senát uvedl, že touto otázkou se nemůže zabývat, neboť
k ní dosud nebyl žádným ze senátů NSS zaujat právní
názor, k jehož překonání by bylo nutné rozhodnutí rozší-
řeného senátu.

Na závěr zbývá snad jen dodat, že v zákoně č. 280/2009 Sb.,
daňovém řádu, je úprava zcela jiná, neboť podání 

dodatečného daňového přiznání je podle § 148 odst. 2
úkonem, který prodlužuje lhůtu pro stanovení daně 
o 1 rok, a to pokud k jeho podání došlo v posledních 
12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanove-
ní daně. Tedy správce daně má ještě dost času o dodateč-
ném daňovém přiznání rozhodnout.

Komora daÀov˘ch poradcÛ âeské republiky
pořádá mimořádný ČESKO-POLSKÝ seminář na téma:

Základy polského daňového systému
v oblasti daně z příjmů, zaměstnanosti a DPH
Termín: 5. září 2011 v době od 9:30 do 16:30 hodin

Místo konání: Ostrava – Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703

Přednášející: Grażyna Nelip, daňový poradce č. 02508
(se simultánním Národní Komora daňových poradců
překladem) Členka Mezinárodního výboru pro spolupráci

Mariusz Słomiński, daňový poradce č. 02853
Národní Komora daňových poradců
Člen Mezinárodního výboru pro spolupráci

Piotr Passowicz, daňový poradce č. 10226
Národní Komora daňových poradců
Viceprezident Mezinárodního výboru pro spolupráci

Program: Daň z příjmu právnických osob – Grażyna Nelip
Vznik daňové povinnosti pro české firmy v Polsku (vznik provozovny),
co je třeba konkrétně udělat a kde (vymezení konkrétního finančního
úřadu)
Daň ze závislé činnosti – Mariusz Słomiński
Čeští zaměstnanci v Polsku, vyslaní pracovníci do Polska
Daň z přidané hodnoty – Piotr Passowicz
Povinnost registrace v Polsku pro české firmy – kdy vzniká tato povinnost

Cena: 1.980 Kč včetně 20% DPH
Účastnický poplatek bude možné uhradit na základě potvrzujícího 
e-mailu na účet KDP ČR č. 1095470287/0100
Účastnický poplatek zahrnuje přednášky, oběd a občerstvení

Organizační Seminář je určen pro všechny zájemce, zejména pak pro daňové 
pokyny poradce a právnické osoby vykonávající daňové poradenství 

a současně pro jejich spolupracovníky, kteří se mohou hlásit 
prostřednictvím daňového poradce

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321,
e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Přihlášku zašlete na adresu KDP ČR, P. O. Box 121, 657 21 Brno, nejpozději do 
31. srpna 2011. 
Možno zaslat faxem na číslo +420 542 210 306 nebo na e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Partneři akce:

Česko-polská
obchodní komora

a DATEV
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Prezidium Komory daňových poradců ČR svolává v souladu se Stanovami

19. ¤ÁDNOU VALNOU HROMADU
na 7. 10. 2011,

která se uskuteční v Paláci Žofín, Slovanský ostrov, Praha.

Podrobné informace o programu Valné hromady budou zveřejněny s dostatečným předstihem.

Ing. Jiří Nekovář Ing. Jiří Škampa
prezident KDP ČR viceprezident KDP ČR 

PLES KDP âR

Prezidium Komory daňových poradců ČR oznamuje, že 7. 10. 2011 se uskuteční ples KDP ČR. 

Místem konání je Palác Žofín, Slovanský ostrov, Praha.

Podrobné informace o organizaci plesu budou zveřejněny s dostatečným předstihem.

Ing. Jiří Nekovář Ing. Jiří Škampa
prezident KDP ČR viceprezident KDP ČR 
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Z jednání Prezidia dne 13. 6. 2011

Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník KDP ČR

Kvalifikační zkoušky

Prezidium projednalo žádost o změnu rozhodnutí Komory o ukončení řízení ve věci kvalifikační zkoušky s výsledkem
neprospěl, z důvodu pozdě zaslané omluvy, a žádost uchazečky zamítlo. Prezidium v té souvislosti konstatovalo, že
přístup uchazečky při pozdním podání omluvy z kvalifikační zkoušky se neslučuje s požadavky na řádný postup poradce
při výkonu daňového poradenství. 

Daňové poradenství

� Oznámení o hostování daňové poradkyně
Prezidium vzalo na vědomí informaci o doručeném oznámení o hostování daňové poradkyně Ing. Boženy Ninčákové ze
Slovenska v České republice, která kromě doložení pojištění odpovědnosti za škody při výkonu daňového poradenství
v ČR splnila ostatní podmínky pro zaregistrování v seznamu hostujících daňových poradců v ČR. Prezidium vyslovilo
souhlas s postupem kanceláře Komory, která daňovou poradkyni vyzvala k doložení pojištění. Registrace daňové
poradkyně proběhne bezprostředně po doložení pojištění.

� Zpráva o vyřízení žádostí správce daně dle § 26 daňového řádu
Prezidium vzalo na vědomí zprávu o výsledku žádostí dalších finančních úřadů o návrh daňových poradců, které by
finanční úřad ustanovil podle § 26 daňového řádu zástupci společností, které nemají statutární orgány způsobilé za ně
jednat. 

� Odvolání daňové poradkyně proti rozhodnutí disciplinárního senátu
Prezidium projednalo odvolání daňové poradkyně proti rozhodnutí disciplinárního senátu. Na základě hlasování
Prezidium žádost zamítlo a potvrdilo rozhodnutí Disciplinárního senátu o uložení pokuty ve výši 40 tisíc Kč z toho
důvodu, že poradkyně při výkonu daňového poradenství porušila § 6 odst. 1 zákona č. 523/1992 Sb. a v samotném
disciplinárním řízení před senátem nepředložila důkazy o svém vyvinění. 

� Zápis z jednání pracovní skupiny k návrhu novely zákona č. 523/1992 Sb.
Ing. Neužil stručně informoval členy Prezidia o jednání pracovní skupiny k novele zákona č. 523/1992 Sb., které
proběhlo dne 2. 6. 2011 v Praze. Jeden z návrhů, na kterém se shodli účastníci jednání, je zařazení právnické osoby
vykonávající daňové poradenství pod legislativní zkratku daňový poradce přímo v zákoně č. 523/1992 Sb. 

� Projednání senátního návrhu na úpravu zákona č. 523/1992 Sb.
Prezidium vzalo na vědomí informaci kanceláře Komory o předpokládaném brzkém projednání Senátního návrhu novely
zákona č. 523/1992 Sb., který byl přeložen z 9. schůze Senátu 9. 6. 2011 na příští schůzi Senátu, která by se měla konat
koncem července 2011. Tento návrh mimo jiné ruší minimální kvorum pro usnášeníschopnost Valné hromady KDP ČR
a ponechává systém plných mocí pro jednání na Valné hromadě KDP ČR.

Diář akcí

Prezidium vzalo na vědomí předložený diář akcí. 

Pojištění

Prezidium schválilo návrhy dodatků dvou rámcových pojistných smluv (dodatek č. 13 pro právnické osoby a dodatek 
č. 2 pro povinné ručení) a dále vzalo na vědomí škodní statistiku jednotlivých rámcových pojistných smluv. 
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Valná hromada

Prezidium projednalo navržené technické a organizační zajištění Valné hromady a požádalo kancelář Komory zajistit
změny dle připomínek. Prezidium rozhodlo o navýšení časového prostoru pro diskusi a prezentaci kandidujících
daňových poradců do orgánů Komory a v časovém harmonogramu předsunout tento bod před volby. Stejně tak
Prezidium rozhodlo celkově navýšit předpokládanou dobu konání Valné hromady a posunulo její začátek na 9 hodin.

Různé

� Smlouva o reklamní spolupráci s UniCredit Bank 
Prezidium schválilo návrh smlouvy o reklamní spolupráci s UniCredit Bank, v rámci které budou daňoví poradci osloveni
s aktuální nabídkou banky.

� Související předpisy s novým občanským zákoníkem
Prezidium vzalo na vědomí dopis ministra spravedlnosti adresovaný Komoře se žádostí o předkládání návrhů novel
zákonů souvisejících s návrhem nového občanského zákoníku a konstatovalo, že lhůta stanovená pro předkládání návrhů
je příliš krátká a není reálné v ní předložit kvalitní návrhy. Prezidium současně konstatovalo, že Komora je připravena
aktivně spolupracovat na přípravě souvisejících novel a pověřilo prezidenta Komory dalším jednáním s ministerstvem. 
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Aktuálně najdete na www.kdpcr.orgDiář akcí

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

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

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

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

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

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

Klub DP středočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské) 
Termín: 28. 7. 2011, 15:00–17:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Malé daně

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 15. 8. 2011, 11:00–18:00 hod.

16. 8. 2011, 9:00–18:00 hod.
17. 8. 2011, 9:00–13:00 hod.

Téma: Zákon o dani z nemovitostí, spotřební daň, silniční daň, zákon o dani dědické, darovací,
z převodu nemovitostí a nově daň ekologická.
Začíná se prezencí 15. 8. od 10:00 hod., další dny vždy od 9:00 hod.

Přednášející: Ing. Věra Engelmannová, Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu, přednáší na přípravných
kurzech ke zkouškám na daňového poradce Trojdaň;
Mgr. Václav Pikal, Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu, přednáší na přípravných kurzech ke
zkouškám na daňového poradce Silniční daň;
Ing. Jana Procházková, Finanční ředitelství v Hradci Králové, přednáší na přípravných kurzech
ke zkouškám na daňového poradce Zákon o dani z nemovitostí;
Ing. Ivo Šulc, daňový poradce, vedoucí sekce spotřebních daní odborného kolegia KDP ČR,
zkušební komisař KDP ČR, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového
poradce Spotřební a ekologickou daň

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

Daňový řád

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 18.–20. 8. 2011, 9:00-17:30 hod.
Téma: Komplexní výklad zákona ve všech souvislostech
Přednášející: JUDr. Jaroslav Kobík, daňový poradce č. 2373, vedoucí sekce správy daní a poplatků 

odborného kolegia KDP ČR, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového 
poradce Správu daní a poplatků

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 4.500 Kč 

Diář akcí
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3410&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3461&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3462&mgrp=1
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Účetnictví

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 23.–26. 8. 2011, 9:00–18:00 hod.

27. 8. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: Komplexní rozbor účetní problematiky ve všech souvislostech
Přednášející: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně, auditorka, zkušební komisařka KDP ČR, přednáší na 

přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce Účetnictví
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 8.520 Kč 

Klub DP středočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské) 
Termín: 25. 8. 2011, 15:00–17:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Česko-polská konference

Typ akce: Vzdělávání – konference
Místo konání: Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava – Zábřeh
Termín: 5. 9. 2011, 9:30–16:30 hod.
Téma: Základy polského daňového systému v oblasti daně z příjmu, zaměstnanosti a DPH
Přednášející: Lektoři Polské republiky, se simultánním překladem
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz
Cena: 1.980 Kč 

Daň z příjmů – výuka teorie

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 6. 9. 2011, 14:00–18:00 hod.

7.–8. 9. 2011, 9:00–18:00 hod.
Téma: Daň z příjmů fyzických a právnických osob – výuka teorie
Přednášející: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce č. 2969, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady vzdělávacích 

agentur, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPFO a DPPO;
Ing. Petr Buchníček, daňový poradce č. 18, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady vzdělávacích 
agentur, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPFO a DPPO

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

13. letní sportovní hry

Typ akce: Sportovní akce
Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1802
Termín: 7. 9. 2011, 14:00–22:00 hod.

8. 9. 2011, 9:00–20:00 hod.
9. 9. 2011, 10:00–13:00 hod.

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 2.990 Kč 

http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3463&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3411&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3503&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3464&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3504&mgrp=1
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DPH – výuka teorie

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 9.–10. 9. 2011, 9:00–18:00 hod.
Téma: Praktické uplatňování zákona o DPH
Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR, přednáší na 

přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPH
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.420 Kč 

Společné zasedání Prezidií KDP ČR a SK DP

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Praha
Termín: 11. 9. 2011, 12:00–18:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Daňový řád

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 11.–12. 9. 2011, 9:00–18:00 hod.
Téma: Základní přehled s důrazem na vybraná témata
Přednášející: JUDr. Naděžda Vrbková, Finanční ředitelství v Brně, zkušební komisařka KDP ČR, přednáší na 

přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce Správu daní a poplatků
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.420 Kč 

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Kongresové centrum Floret, Průhonice
Termín: 12. 9. 2011, 9:00–15:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

DPH – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 13. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: DPH – praktické příklady
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 1.500 Kč 

Zasedání sekce Účetnictví

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 254
Termín: 14. 9. 2011, 9:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Zasedání sekce Daň z příjmů fyzických osob

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 201
Termín: 14. 9. 2011, 10:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3465&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3479&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3466&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3352&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3470&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3398&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3401&mgrp=1
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Koordinační výbor

Typ akce: Koordinační výbor
Místo konání: Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, Praha 1, místnost č. 310
Termín: 14. 9. 2011, 13:00–16:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

Daň z příjmů – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 14. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.

15. 9. 2011, 9:00–18:00 hod.
Téma: Daň z příjmů – praktické příklady
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR;

Ing. Ilona Součková, Ministerstvo financí ČR, specialistka v oblasti DPPO, přednáší 
na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.420 Kč 

Zasedání sekce Mezinárodní zdanění

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: PricewaterhouseCoopers, PwC BusinessCommunityCenter, Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
Termín: 15. 9. 2011, 13:00–16:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

DPH – výuka teorie

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 16.–17. 9. 2011, 9:00–18:00 hod.
Téma: Praktické uplatňování zákona o DPH
Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR, přednáší 

na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPH
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.420 Kč 

II. ročník golfového turnaje KDP ČR

Typ akce: Sportovní akce
Místo konání: AUSTERLITZ GOLF RESORT ve Slavkově u Brna, www.austerlitz-golf-resort.cz
Termín: 18. 9. 2011, 8:30–15:00 hod.
Téma: Od 8:00 hod. bude probíhat registrace účastníků, vyzvednutí scorekarty. 

Startovní čas 8:30 hod. (předpoklad), předpokládané ukončení 15:00 hod.
Kontakt: Kamila Stehnová, tel.: 542 422 336, e-mail: stehnova@kdpcr.cz
Cena: 1.000 Kč 

Daň z příjmů – výuka teorie

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 18. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.

19. 9. 2011, 9:00–18:00 hod.
Téma: Daň z příjmů – výuka teorie
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR;

Ing. Ilona Součková, Ministerstvo financí ČR, specialistka v oblasti DPPO, přednáší 
na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.420 Kč 

http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3499&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3471&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3346&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3472&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3502&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3473&mgrp=1
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DPH – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 20. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: DPH – praktické příklady
Přednášející: Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně č. 2351, zkušební komisařka KDP ČR, 

přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPH
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 1.500 Kč 

Daňová abeceda – DPH, 1. část

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 20.–21. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: DPH
Přednášející: Ing. Igor Pantůček, daňový poradce č. 3969, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady VŠ 

a vzdělávacích agentur, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPH
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 7.500 Kč 

Daň z příjmů – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 21.–22. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: Daň z příjmů – praktické příklady
Přednášející: Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně č. 138, zkušební komisařka KDP ČR, 

přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO;
Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.420 Kč 

DPH – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 23. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: DPH – praktické příklady
Přednášející: Ing. Igor Pantůček, daňový poradce č. 3969, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady VŠ 

a vzdělávacích agentur, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPH
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 1.500 Kč 

Zasedání sekce Majetkové daně

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 15
Termín: 23. 9. 2011, 10:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Baranyková, tel.: 542 422 321, e-mail: baranykova@kdpcr.cz

�

http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3474&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3481&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3475&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3476&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3376&mgrp=1
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Daň z příjmů – praktické příklady

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 24. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.

25. 9. 2011, 9:00–18:00 hod.
Téma: Daň z příjmů – praktické příklady
Přednášející: Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce č. 1865, jednatel BD Consult, s.r.o.;

Ing. Ilona Součková, Ministerstvo financí ČR, specialistka v oblasti DPPO, 
přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO

Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.420 Kč 

Daňová abeceda – DPH, 2. část

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 26.–27. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: DPH
Přednášející: Ing. Igor Pantůček, daňový poradce č. 3969, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady VŠ 

a vzdělávacích agentur, přednáší na přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce 
DPH

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

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 29. 9. 2011, 14:00–18:00 hod.
Téma: Bude doplněno
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 klubová setkání
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské)
Termín: 29. 9. 2011, 15:00–17:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Daňová abeceda – DPFO

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 30. 9. 2011, 9:00–17:00 hod.

1. 10. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: Daň z příjmů fyzických osob
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz
Cena: 3.540 Kč 
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Klub DP libereckého regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Liberec, Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, sál Anton Worf
Termín: 4. 10. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: Odborný seminář Národní účetní rady – bude upřesněno
Přednášející: Ing. Jana Skálová, Ph.D., daňová poradkyně č. 332, auditorka, zkušební komisařka KDP ČR, 

lektorka řady vzdělávacích agentur, přednáší na vzdělávacím programu Daňové akademie 
Účetnictví;
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., od roku 2006 vedoucím katedry finančního účetnictví 
a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, úzce spolupracuje s praxí, v roce 1993
složil auditorské zkoušky, pracuje jako aktivní auditor a společník auditorské společnosti

Garant: Lenka Raginová, daňová poradkyně č. 1504
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Prezidia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Praha
Termín: 6. 10. 2011, 9:00–20:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Valná hromada KDP ČR

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Praha, Palác Žofín, Slovanský ostrov
Termín: 7. 10. 2011, 7:30–17:00 hod.
Kontakt: Jaromír Papírník, tel.: 542 422 324, e-mail: papirnik@kdpcr.cz

Ples KDP ČR

Místo konání: Praha, Palác Žofín, Slovanský ostrov
Termín: 7. 10. 2011, 20:30–01:30 hod.
Kontakt: Jaromír Papírník, tel.: 542 422 324, e-mail: papirnik@kdpcr.cz

Kvalifikační zkoušky – 1. dílčí část, opravy písemných prací

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Brno, Hotel Voroněž I
Termín: 10. 10. 2011, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Kvalifikační zkoušky – 2. dílčí část, opravy písemných prací

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Brno, Hotel Voroněž
Termín: 11. 10. 2011, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Kvalifikační zkoušky – opravy písemných prací

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Brno, Hotel Voroněž I
Termín: 12. 10. 2011, 9:00–14:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz
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DPH, DPPO, DPFO v hotelu Olšanka

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 3, Kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská ulice č. 23
Termín: 13. 10. 2011, 9:00–18:00 hod.

14. 10. 2011, 9:00–13:00 hod.
Téma: DPH – 4 hod., DPPO – 4 hod., DPFO – 4 hod.
Přednášející: JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, ředitel Finančního ředitelství pro hl. město Prahu;

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

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

Daňová abeceda – DPPO

Typ akce: Vzdělávání – přípravné kurzy na zkoušky
Místo konání: Praha, ČSVTS, Novotného lávka 5
Termín: 21.–22. 10. 2011, 9:00–17:00 hod.
Téma: Daň z příjmů právnických osob
Přednášející: Ing. Ilona Součková, Ministerstvo financí ČR, specialistka v oblasti DPPO, přednáší na 

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

Kvalifikační zkoušky – ústní část

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Brno, sídlo KDP ČR
Termín: 26. 10. 2011, 9:00–16:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Kvalifikační zkoušky – ústní část

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Brno, sídlo KDP ČR
Termín: 27. 10. 2011, 9:00–16:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Brno, Kozí 4, Velká zasedací místnost, 3. patro
Termín: 27. 10. 2011, 14:00–18:00 hod.
Téma: Bude doplněno
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 klubová setkání
Místo konání: Praha 1, EuroDanceCenter, Národní třída č. 10 (vchod z ulice Voršilské)
Termín: 27. 10. 2011, 15:00–17:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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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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