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VáÏené kolegynû, 
váÏení kolegové, 

Marek Piech se v první větě předchozího úvodníku odvolával na lidské moudro o po zásluze
potrestaném dobrém skutku. Já se výběrem tématu budu řídit dalším: ševče, drž se svého
kopyta!

Mým „kopytem“ je už více než šest let naše profesní pojištění. Mnohokrát mi byla položena
otázka – a já sama jsem si ji v počátcích kladla také – proč právě profesní pojištění? Vždyť to
je oblast, ze které načerpané informace rozhodně neprodám klientovi. Oblast, o kterou se
má přece starat „Komora“, tak proč bychom se v ní měli angažovat my, normální poradci,
když bychom měli dostat kompletní servis za své příspěvky na stříbrném podnose?

Odpověď je poměrně jednoduchá. Považuji povinné profesní pojištění odjakživa za něco, co
nás odlišuje od masy nepojištěných účetních, ovšem zejména za něco, co v případě, když uděláme chybu, nám zajistí
klidný spánek bez exekutorů na náš majetek, a klientovi peníze na úhradu škody. Informace, které o profesním pojištění
získávám, jsem sice skutečně nikdy neprodala žádnému klientovi, ale díky nim jsem například vydala za pojištění výraz-
ně méně peněz. Celkový stav našeho profesního pojištění rozhodně není špatný. Platí zde však úplně stejné principy jako
v samotné naší profesi: díky neustálým změnám je potřeba neustále měnit a přizpůsobovat se podmínkám nejen našim,
ale také pojistného trhu. Podívám-li se na stav pojištění z tohoto pohledu, už to tak růžové není.

Nepatrně odbočím. Opravdu moc a moc děkuji všem, kteří na Valné hromadě zůstali sedět, když už bylo po volbách,
a hlasovali o mém diskusním příspěvku k pojištění. Může se zdát, že to byla marginální akce, ale pro mě nebyla. Cca 85 %
přítomných (nikoli tedy bohužel zaregistrovaných) unavených, mnohdy vyčerpaných, lidí dalo svůj hlas vyhlášení výbě-
rového řízení na pojistného makléře. Přestože návrh tohoto usnesení nebyl přijat, stále se domnívám, že je naprosto legi-
timní poptat nabídky ostatních makléřů. Pojistný trh se mění pomalu stejně rychle jako daně a my žijeme v ulitě infor-
mací podávaných po kapkách bez možnosti srovnání třeba onoho triviálního poměru cena versus výkon.

K druhé námitce, že o pojištění se má starat Komora. Ona se prací svého aparátu, zejména pana magistra Vladimíra
Šefla, stará. Navíc si na to také už před sedmnácti lety najala makléře. Ale je to pohříchu převážně administrativní práce
bez vymýšlení a prosazování koncepčních věcí. Prostě, co na nás spadne, to nějak vyřešíme. Nebo také ne – jako kupří-
kladu bonusy.

Marek Piech mnohokrát výstižně a pravdivě napsal: Komora jsme my všichni a jaké si to uděláme, takové to bude. Kdo
z vás se chce dovědět o profesním pojištění více, může si přečíst zápis z prvního zasedání nově zřízené sekce pojištění
(zasedání se koná 4. 4. 2013 v Brně a jste srdečně zváni) na webu v záložce „Sekce a pracovní skupiny“ nebo napsat
dotaz na můj e-mail alenafoukalova@seznam.cz, nebo prostě zajít na další zasedání sekce. Pokusíme se tam svou prací
naplnit ono notoricky známé ustanovení našeho zákona: „Komora zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňo-
vých poradců v České republice“. Neboť je-li profesní pojištění povinné, je zcela určitě zájmem nás všech být pojištěn
v dobré kvalitě za rozumnou cenu.

Většina z vás se o pojištění začne zajímat, až když se na vás klient obrátí s žádostí o náhradu škody. Ráda bych dosáhla
stavu, abych na tom byla stejně. Ráda bych, aby se o naše pojištění zejména v oblasti prevence starali profesionálové
stejně tak, jak se my staráme o naše klienty. A když to tak čtu, tak už chybí jen napsat „ a k tomu nám dopomáhej Bůh“.

Ing. Alena Foukalová
daňová poradkyně, č. osvědčení 557
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V příspěvku si blíže rozebereme tyto změny v zákonu 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále též „ZDP“), uve-
deme si daňové důsledky těchto změn a rovněž možnosti,
jak tyto negativní důsledky alespoň zčásti eliminovat.

1 Omezení výše paušálních výdajů 
pro určité druhy příjmů

V § 7 odst. 7 a v § 9 odst. 4 ZDP je doplněno zavedení
absolutního stropu výše paušálních výdajů pro procent-
ní skupiny paušálních výdajů 30 a 40 %. Jedná se
o následující stropy paušálních výdajů:
� u příjmů podle § 7 odst. 1 písm. c) a u příjmů dle § 7

odst. 2 písm. a) až d) s procentem paušálních výdajů
ve výši 40 % lze uplatnit paušální výdaje nejvýše do
částky 800.000 Kč (výši 40 % bude možno uplatnit
pouze z příjmů do 2 mil. Kč);

� u příjmů podle § 7 odst. 2 písm. e) s procentem pau-
šálních výdajů 30 % lze uplatnit paušální výdaje nejvýše

do částky 600.000 Kč (výši 30 % bude možno uplatnit
pouze z příjmů do 2 mil. Kč);

� u příjmů z pronájmu podle § 9 odst. 4 ZDP s procen-
tem paušálních výdajů 30 % z příjmů lze uplatnit pau-
šální výdaje nejvýše do částky 600.000 Kč (výši 30 %
bude možno uplatnit pouze z příjmů do 2 mil. Kč).

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne za
zdaňovací období r. 2013 příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c),
nebo příjmy dle § 7 odst. 2 anebo příjmy dle § 9 ZDP
vyšší než 2 mil. Kč a k těmto příjmům uplatňuje paušál-
ní výdaje, bude moci uplatnit limitní výši paušálních
výdajů 800.000 Kč, resp. 600.000 Kč, a to bez ohledu na
výši příjmů přesahující 2 mil. Kč.

Ke změně v uplatnění paušálních výdajů nedochází u příj-
mů dle § 7 odst. 1 písm. a) a písm. b), na které se omeze-
ní paušálních výdajů provedené zákonem č. 500/2012 Sb.
nevztahuje.

�

Pau‰ální v˘daje 2013
Ing. Ivan Macháček, daňový poradce, č. osvědčení 787

Zákon ã. 500/2012 Sb., o zmûnû daÀov˘ch, pojistn˘ch a dal‰ích zákonÛ v sou-

vislosti se sniÏováním schodkÛ vefiejn˘ch rozpoãtÛ, pfiinesl s úãinností od 

1. 1. 2013 tfii negativní zmûny pro poplatníky danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob,

ktefií uplatÀují v˘daje procentem z pfiíjmÛ (pau‰ální v˘daje). Jedná se o:

a) omezení v˘‰e pau‰álních v˘dajÛ pro urãité druhy pfiíjmÛ,

b) nemoÏnost uplatnûní slevy na manÏelku,

c) nemoÏnost uplatnûní daÀového zv˘hodnûní na vyÏivované dítû.

Procentní sazba paušálních výdajů v r. 2013

Druh příjmů Procento paušálních výdajů

Příjmy zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby, lesního a vodního 80 %
hospodářství dle § 7 odst. 1 písm. a)

Příjmy z řemeslných živností dle § 7 odst. 1 písm. b) 80 %

Příjmy z ostatních živností dle § 7 odst. 1 písm. b) 60 %

Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů dle § 7 odst. 1 písm. c) 40 % – maximálně 
(např. auditor, advokát, daňový poradce, lékař, notář, právník) 800.000 Kč

Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 40 % – maximálně 
autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů 800.000 Kč
z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem 
dle § 7 odst. 2 písm. a)

Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním 40 % – maximálně 
dle § 7 odst. 2 písm. b) (např. architekt) 800.000 Kč

Příjmy osob z činností dle § 7 odst. 2 písm. c) a písm. d) 40 % – maximálně 
800.000 Kč

Příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku dle § 7 odst. 2 písm. e) 30 % – maximálně
600.000 Kč

Příjmy z pronájmu dle § 9 30 % – maximálně 
600.000 Kč

Příjmy ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem 80 %
dle § 10 odst. 1 písm. a)
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Příklad č. 1

Daňový poradce dosáhne za r. 2013 příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP ve výši 3.150.000 Kč. Poradce uplatňuje
paušální výdaje.

Srovnání zdanění poplatníka v r. 2012 a 2013

Údaje v Kč Rok 2012 Rok 2013

Zdanitelné příjmy 3.150.000 3.150.000

Výše paušálních výdajů 1.260.000 800.000

Základ daně z příjmů 1.890.000 2.350.000

Daň z příjmů 283.500 352.500

Solidární zvýšení daně x 77.529,76

Daň z příjmů po zvýšení x 430.030

Sleva na dani na poplatníka 24.840 24.840

Výsledná daň z příjmů 258.660 405.190

U poplatníka je nutno v r. 2013 rovněž uplatnit solidární zvýšení daně dle nového ustanovení § 16a ZDP, a to ve výši
7 % z rozdílu mezi základem daně z podnikání a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravující-
ho pojistné na sociální zabezpečení (pro rok 2013 je to částka 1.242.432 Kč).
V našem případě se jedná o částku solidárního zvýšení daně:
(2.350.000 Kč – 1.242.432 Kč) x 0,07 = 77.529,76 Kč.

Závěr:
Daňový poradce je v daném případě postižen v r. 2013 dvakrát:
� jednak nemůže uplatnit plnou výši paušálních výdajů ve výši 40 % Kč z dosažených příjmů, ale pouze výši abso-

lutně stanovenou 800.000 Kč, čímž se mu zvýší základ daně z příjmů,
� z důvodu překročení výše základu daně 1.242.432 Kč, se z rozdílu nad tento limit u poplatníka promítne solidár-

ní zvýšení daně, přičemž tato výše solidárního zvýšení daně je daleko vyšší, než kdyby zůstala zachována pro-
centní výše paušálních výdajů.

Pokud by zůstalo zachováno 40 % výdajů jako v r. 2012, činilo by solidární zvýšení daně v r. 2013 u poplatníka
(1.890.000 Kč – 1.242.432 Kč) x 0,07 = 45.329,76 Kč. Protože si poplatník může uplatnit pouze 800.000 Kč paušál-
ních výdajů, činí u něho základ daně 2.350.000 Kč, a dochází tak k nárůstu solidárního zvýšení daně. Poplatník je
tak v roce 2013 postižen dvakrát – poprvé z limitní výše paušálních výdajů a podruhé solidárním zvýšení daně z vyš-
šího základu daně z titulu stropu paušálních výdajů.

Příklad č. 2

Občan vlastní několik činžovních domů, ve kterých pronajímá byty za smluvní nájemné. Za rok 2013 dosáhne pří-
jmy z pronájmu zdaňované dle § 9 ZDP ve výši 2.650.000 Kč. S ohledem na nízké daňové výdaje související s pro-
nájmem uplatňuje občan paušální výdaje ke zdanitelným příjmům. Jiné příjmy poplatník nemá.

Srovnání zdanění poplatníka v r. 2012 a 2013

Údaje v Kč Rok 2012 Rok 2013

Zdanitelné příjmy 2.650.000 2.650.000

Výše paušálních výdajů 795.000 600.000

Základ daně z příjmů 1.855.000 2.050.000

Daň z příjmů 278.250 307.500

Sleva na dani na poplatníka 24.840 24.840

Výsledná daň z příjmů 253.410 282.660

Na poplatníka se nevztahuje solidární zvýšení daně dle § 16a ZDP, protože se nejedná o pronájem majetku zahrnu-
tého v obchodním majetku poplatníka. V případě, že by poplatník měl domy zahrnuté v obchodním majetku, zda-
ňoval by příjem z pronájmu dle § 7 odst. 2 písm. e) ZDP a pak by přicházelo v úvahu rovněž uplatnění solidárního
zvýšení daně dle § 16a ZDP.

�

Pau‰ální v˘daje 2013
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2 Nemožnost uplatnění slevy
na manželku a daňové zvýhodnění

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 platí pro
poplatníky, kteří uplatňují paušální výdaje:
� nemožnost uplatnění slevy na dani na manželku,
� nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění na dítě.

Podle nového § 35ca ZDP, včleněného do ZDP zákonem
č. 500/2012 Sb., uplatní-li poplatník u dílčího základu

daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího
základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a součet
dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem
uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně,
nemůže poplatník snížit vypočtenou daň o slevu na man-
želku podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a rovněž nemů-
že uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící
s ním v domácnosti podle § 35c a 35d ZDP.

�

Pau‰ální v˘daje 2013

Příklad č. 3

Praktický lékař dosáhne za r. 2013 příjmy z provozování lékařské praxe ve výši 1.400.000 Kč. Uplatňuje paušální
výdaje ve výši 40 % příjmů. V r. 2013 prodá byt za cenu 2.800.000 Kč pořízený v r. 2010 za částku 1.950.000 Kč,
ve kterém poplatník nebydlel z důvodu přestěhování se do jiného místa působiště. Poplatník uplatňuje slevu na
dani na manželku a na dvě vyživované děti.

Dílčí základ daně z podnikání činí 840.000 Kč. Vzhledem k tomu, že poplatník nedodržel časový test pro osvoboze-
ní příjmů z prodeje bytu dle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP, bude příjem z prodeje bytu zdaňován dle § 10 ZDP. Dílčí základ
daně dle § 10 činí:
2.800.000 Kč – 1.950.000 Kč = 850.000 Kč.

Celkový základ daně poplatníka činí za r. 2013:
840.000 Kč + 850.000 Kč = 1.690.000 Kč.

Podíl základu daně z podnikání činí 49,70 % celkového základu daně. Podíl dílčího základu daně podle § 7, u které-
ho poplatník uplatňuje paušální výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP, není vyšší než 50 % celkového základu daně, a proto
poplatník může v daňovém přiznání za r. 2013 uplatnit slevu na dani na manželku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP
i daňové zvýhodnění na děti.

Zdanění poplatníka za rok 2013 bude následující:

Výpočet daně v Kč Rok 2013

Dílčí základ daně z podnikání 840.000

Dílčí základ daně z ostatních příjmů 850.000 

Základ daně 1.690.000

Vypočtená daň 253.500

Sleva na dani na poplatníka 24.840

Sleva na dani na manželku 24.840

Sleva na dani na dvě děti 26.808

Daňová povinnost 177.012

V případě, že by poplatník měl v bytě bydliště, byl by příjem z prodeje bytu v r. 2013 osvobozen od daně z příjmů
podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP. Pak by poplatník měl pouze základ daně z podnikání, a protože uplatňuje k příjmům
z podnikání paušální výdaje, nemohl by za r. 2013 uplatnit ani slevu na dani na manželku ani daňové zvýhodnění
na dvě děti, a přišel by tak na dani o částku 51.648 Kč.

Příklad č. 4

Poplatník je zaměstnán a současně podniká na základě živnostenského oprávnění (řemeslná živnost). V rámci
svého podnikání uplatňuje paušální výdaje. Za rok 2013 dosáhne dle potvrzení zaměstnavatele dílčí základ daně
ze závislé činnosti 189.000 Kč a dílčí základ daně z podnikání 190.000 Kč. Manželka nemá zdanitelné příjmy
a pečuje o nezletilé dvě děti.
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Celkový základ daně poplatníka činí za r. 2013:
189.000 Kč + 190.000 Kč = 379.000 Kč.
Podíl základu daně z podnikání činí 50,13 % celkového základu daně. Přestože převyšuje dílčí základ daně z podni-
kání hranici 50 % jen o 0,13 %, poplatník nemůže v daňovém přiznání za r. 2013 uplatnit ani slevu na dani na man-
želku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, ani daňové zvýhodnění na dvě děti. Pokud nepřejde z uplatnění paušálních
výdajů na skutečné výdaje uplatněné k příjmům z podnikání, zaplatí v r. 2013 oproti r. 2012 více na dani z příjmů
o 24.840 Kč (sleva na manželku) + 2 x 13.404 Kč (daňové zvýhodnění na děti) = 51.648 Kč.

Příklad č. 5

Poplatník je auditorem a současně pronajímá byty ve dvou činžovních domech získaných v rámci restituce. K příj-
mům z auditorské činnosti uplatňuje paušální výdaje ve výši 40 %, k příjmům z pronájmu zdaňované dle § 9 ZDP
uplatňuje prokazatelné výdaje. Manželka nemá zdanitelné příjmy. Za zdaňovací období 2013 dosáhne poplatník
příjmy z auditorské činnosti 720.000 Kč. Příjmy z pronájmu činí 1.058.000 Kč, výdaje 750.000 Kč (v r. 2013 vlast-
ník prováděl výměnu oken v jednom domě a na druhém domě prováděl výměnu střechy – v rámci oprav).

Dílčí základ daně z podnikání za r. 2013 činí 432.000 Kč, dílčí základ daně z pronájmu činí 308.000 Kč.
Celkový základ daně poplatníka činí za r. 2013:
432.000 Kč + 308.000 Kč = 740.000 Kč.
Podíl základu daně z podnikání činí 58,38 % celkového základu daně. Proto nemůže poplatník v r. 2013 v daňovém
přiznání uplatnit slevu na dani na manželku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP.
Jeho zdanění za rok 2013 bude následující:

Výpočet daně v Kč Rok 2013

Dílčí základ daně z podnikání 432.000

Dílčí základ daně z pronájmu 308.000

Základ daně 740.000

Vypočtená daň 111.000

Sleva na dani na poplatníka 24.840

Daňová povinnost 86.160

�
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3 Omezení negativních důsledků 
zákona č. 500/2012 Sb.

Důsledky omezení výše paušálních výdajů u příjmů s pau-
šálními výdaji 30 % a 40 % lze vyloučit přechodem z pau-
šálních výdajů na skutečné výdaje v r. 2013, pokud to
bude v konkrétním případě u poplatníka výhodnější.

Nemožnost uplatnění daňového zvýhodnění na dítě při
uplatnění paušálních výdajů lze vyloučit buď převodem toho-
to zvýhodnění na manželku (družku, partnerku, přítelkyni),
pokud tato žije s dítětem v domácnosti, anebo přechodem
z paušálních výdajů na skutečné výdaje u poplatníka.

Nemožnost uplatnění slevy na dani na manželku lze vylou-
čit přechodem z paušálních výdajů na skutečné výdaje 
v r. 2013, anebo eliminovat neuplatnění slevy na dani na
manželku při vedení paušálních výdajů spoluprací man-
želky s poplatníkem s příjmy dle § 7 ZDP s uplatněním
slevy na poplatníka u spolupracující manželky.

3.1 Přechod z paušálních výdajů 
na skutečné výdaje

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob, který
dosud uplatňuje u příjmů dle § 7 odst. 1 písm. c), odst. 2
písm. a) až e) a dle § 9 ZDP paušální výdaje a skutečné
výdaje k těmto příjmům budou za r. 2013 vyšší než jejich
maximálně přípustná absolutní výše při uplatnění paušál-
ních výdajů, bude ve zdaňovacím období r. 2013 pro
poplatníka, který dosud uplatňuje paušální výdaje, výhod-
nější uplatnit výdaje ve skutečné (prokazatelné) výši, tedy
přejít z paušálních výdajů na prokazování skutečných
výdajů. K této změně se může poplatník rozhodnout
nejen počátkem zdaňovacího období r. 2013 nebo v prů-
běhu roku, ale i po skončení r. 2013 v rámci přípravy
a sestavení daňového přiznání za r. 2013.

Při přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje
platí povinnost úpravy rozdílu příjmů a výdajů dle § 23
odst. 8 písm. b) ZDP. Při změně způsobu uplatnění výda-
jů, a to z uplatňování výdajů procentem z příjmů na pro-
kazování výdajů ve skutečné výši, je nutno základ daně za
zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, 
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ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo,
upravit o položky:
� cenu nespotřebovaných zásob,
� výši pohledávek s výjimkou pohledávek uvedených 

v § 24 odst. 2 písm. y) a zaplacených záloh.

Poznámka:
Někteří autoři v publikovaných článcích zastávají stanovisko, že při přecho-
du z paušálních výdajů na skutečné výdaje není nutno upravit základ daně za
zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně
způsobu uplatňování výdajů došlo. Domnívám se, že ze znění ustanovení 
§ 23 odst. 8 ZDP vyplývá, že k úpravě rozdílu mezi příjmy a výdaji při pře-
chodu z paušálních výdajů na vedení daňové evidence musí dojít. Uvádím
citaci zákona: „Stejným způsobem dále postupují poplatníci uvedení v § 2
při změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 na způsob podle § 7
odst. 7 nebo § 9 odst. 4 anebo při zahájení účtování, nebo při zahájení
vedení daňové evidence. Základ daně (dílčí základ daně) se upraví za zda-
ňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způ-
sobu uplatňování výdajů došlo.“

Pokud by se poplatník rozhodl v r. 2013 přejít z paušálních
výdajů na skutečné výdaje a k tomuto rozhodnutí dojde
do podání daňového přiznání k dani z příjmů za r. 2012,

promítne poplatník případnou úpravu základu daně z příj-
mů dle výše uvedeného již v daňovém přiznání za r. 2012.
Pokud se však poplatník rozhodne ke změně způsobu
uplatnění daňových výdajů až po podání daňového při-
znání za r. 2012, resp. až po skončení r. 2013 na základě
skutečně dosažených výdajů, případnou úpravu základu
daně za r. 2012 dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP provede
poplatník v dodatečném daňovém přiznání za r. 2012.
Podá-li poplatník toto dodatečné daňové přiznání za 
r. 2012 z důvodu změny způsobu uplatňování daňových
výdajů, a to na daňovou povinnost vyšší, a tento rozdíl
daně uhradí do termínu pro podání daňového přiznání za
r. 2013, není poplatník dle znění § 23 odst. 8 ZDP v pro-
dlení a nevzniká mu žádná sankce dle daňového řádu.

Při přechodu z paušálních výdajů na skutečné výdaje
v r. 2013 se nebude na poplatníka vztahovat znění
§ 35ca ZDP a může uplatnit jak slevu na dani na man-
želku, tak daňové zvýhodnění na dítě.

�
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Příklad č. 6

Poplatník podniká na základě živnostenského oprávnění a uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 %. Jeho manželka
je bez zdanitelných příjmů a je v domácnosti. Podnikatel dosáhne za r. 2013 zdanitelné příjmy ve výši 980.000 Kč.
Sleduje si své výdaje a dle této evidence vykáže za r. 2013 daňově uznatelné výdaje ve výši 520.000 Kč.

Srovnání zdanění v r. 2013 při uplatnění paušálních a skutečných výdajů

Údaje v Kč Uplatnění paušálních Uplatnění skutečných
výdajů výdajů

Zdanitelné příjmy 980.000 980.000

Výše výdajů 588.000 520.000

Základ daně z příjmů 392.000 460.000

Daň z příjmů 58.800 69.000

Sleva na dani na poplatníka 24.840 24.840

Sleva na dani na manželku 0 24.840

Výsledná daň z příjmů 33.960 19.320

V daném případě je pro poplatníka výhodné učinit rozhodnutí o změně ve způsobu uplatnění výdajů. Nesmí však
zapomenout na případnou úpravu základu daně z příjmů za r. 2012 dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP.

3.2 Převedení daňového zvýhodnění 
na vyživované dítě

Další možností jak ponechat i v r. 2013 možnost uplatnění
daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem
v domácnosti (formou slevy na dani, resp. formou daňo-
vou bonusu) je převedení uplatnění daňového zvýhodně-
ní na dítě z poplatníka, který uplatňuje paušální výdaje, na
manželku, partnerku či družku.

Příklad č. 7

Zemědělský podnikatel dosáhne za zdaňovací období
r. 2013 příjmů ze zemědělské výroby ve výši
4.150.000 Kč. Poplatník uplatňuje paušální výdaje ve

výši 80 % z dosažených zdanitelných příjmů. Uplat-
ňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti.

Zatímco za rok 2012 mohl poplatník uplatnit ještě
v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na dvě děti ve
výši 26.808 Kč formou slevy na dani, v roce 2013 již
takto poplatník nemůže postupovat. Protože uplatňu-
je paušální výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP, nemůže dle
§ 35ca ZDP uplatnit za r. 2013 v daňovém přiznání
žádnou slevu na dani na vyživované děti. Jeho daňová
povinnost tak bude vyšší o 26.808 Kč.

Pokud manželka (přítelkyně, družka) poplatníka má
např. příjmy ze závislé činnosti, nebo má příjmy dle § 7
až 10 ZDP, přičemž k příjmům dle § 7 a k příjmům dle
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§ 9 neuplatňuje paušální výdaje, resp. se při uplatnění
paušálních výdajů na ni nevztahuje znění § 35ca ZDP,
může uplatnit v r. 2013 daňové zvýhodnění na děti
manželka (přítelkyně, družka), pokud vyživované dítě
žije s touto poplatnicí v domácnosti. Tím zůstane sleva
na vyživované dítě zachována i v r. 2013.

Příklad č. 8

Poplatník má příjmy ze závislé činnosti. Za rok 2013
dosáhne dle potvrzení zaměstnavatele dílčí základ
daně ze závislé činnosti 252.000 Kč. V r. 2013 získá
poplatník příjem za vydání dvou románů ve výši
451.000 Kč, k těmto příjmům zdaněných dle § 7 odst. 2
písm. a) ZDP uplatní paušální výdaje ve výši 40 %.
Jeho manželka je zaměstnaná. Dosud manžel uplat-
ňoval daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě
formou slevy na dani z příjmů.

Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP činí 270.600 Kč.
Celkový základ daně poplatníka činí za r. 2013:
252.000 Kč + 270.600 Kč = 522.600 Kč.
Podíl základu daně dle § 7 činí 51,78 % celkového
základu daně, proto poplatník nemůže v daňovém při-
znání za r. 2013 uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.
Řešením je, že v r. 2013 uplatní daňové zvýhodnění na
dítě formou slevy na dani z příjmů manželka u svého
zaměstnavatele.

3.3 Využití institutu spolupráce osob 
dle § 13 ZDP

Výhodou spolupráce osob je skutečnost, že poměr roz-
dělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu nemusí
odpovídat reálné spolupráci spolupracující osoby s pod-
nikatelem. I při minimální, symbolické reálné spolupráci je
možné rozdělit na spolupracující osobu plnou výši maxi-
mální možné částky dle § 13 zákona, což lze využít plně
k optimalizaci daňové povinnosti podnikatele a spolupra-
cující osoby. Poměr převedených příjmů a výdajů na spo-
lupracující osobu je možné stanovit až podle výše daňo-
vého základu daně podnikatele při sestavování daňového
přiznání za příslušné zdaňovací období (kalendářní rok).

Na spolupracující osobu lze rozdělit pouze příjmy dosa-
žené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné čin-
nosti vymezené v § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) a v § 7
odst. 2 ZDP a k nim příslušející výdaje vynaložené na
jejich dosažení, zajištění a udržení.

Pokud pronajímá poplatník hmotný majetek, který je
zahrnutý v jeho obchodním majetku (např. pronájem
části dílny, pronájem pozemku apod.), je tento příjem
zdaňován dle § 7 odst. 2 písm. e) ZDP. V tomto případě
reálné spolupráce manželky nebo jiné osoby žijící
s poplatníkem v domácnosti lze na tuto spolupracující
osobu převést příjmy a výdaje související s tímto pronáj-
mem v souladu se zněním § 13 ZDP (např. manželka
povede evidenci těchto příjmů a výdajů spojených s pro-
nájmem).

Pokud však pronajímá poplatník hmotný majetek, který
nemá zahrnut v obchodním majetku, je tento příjem zda-
ňován dle § 9 ZDP. V tomto případě příjmy a výdaje spo-
jené s tímto pronájmem nemohou být převedeny na man-
želku nebo jinou osobu žijící s poplatníkem v domácnosti
i při reálné spolupráci těchto osob s poplatníkem (např.
poplatník pronajímá byty ve zděděném činžovním domě
a manželka mu vede veškerou agendu nájemného a výda-
jů spojených s pronájmem).

Je však důležité si uvědomit, že spolupracující osoba je
samostatným daňovým subjektem, tzn. že podává přizná-
ní k dani z příjmů fyzických osob v termínech stanove-
ných zákonem. V tomto přiznání k dani z příjmů fyzických
osob uvádí spolupracující osoba podíl převedených příj-
mů a výdajů. Dle výše vypočtené daňové povinnosti uve-
dené v daňovém přiznání je povinna spolupracující osoba
platit zálohy na daň z příjmů v následujícím zálohovém
období. Spolupracující osoba je považována z hlediska
zákona o pojistném na sociální zabezpečení a zákona
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění za osobu
samostatně výdělečně činnou s povinností hradit pojistné
včetně záloh na pojistné na sociální a na zdravotní pojiš-
tění. Toto pojistné si hradí spolupracující osoba sama
anebo je za ni hradí podnikatel. Zaplacené pojistné je
nutno vyloučit z daňových výdajů.

Využití institutu spolupráce osob neovlivní negativní
důsledky zavedení absolutního stropu výše paušálních
výdajů pro procentní skupiny paušálních výdajů 30 %
a 40 % [příjmy podle § 7 odst. 1 písm. c), příjmy podle 
§ 7 odst. 2 písm. a) až d) s limitem výše paušálních výda-
jů 800.000 Kč a příjmy podle § 7 odst. 2 písm. e) s limi-
tem paušálních výdajů 600.000 Kč]. Je tomu tak proto, že
při uplatnění institutu spolupracujících osob se dle § 13
ZDP na spolupracující osobu převádějí příjmy a výdaje,
tedy výdaje po provedeném jejich omezení při uplatnění
paušálních výdajů poplatníka s příjmy dle § 7 ZDP.
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Příklad č. 9

Daňový poradce dosáhne za r. 2013 zdanitelné příjmy ve výši 1.400.000 Kč. K těmto příjmům uplatňuje paušální
výdaje ve výši 40 %. Jeho manželka je doma.

Poplatník si za r. 2013 nemůže uplatnit slevu na dani na manželku z titulu uplatnění paušálních výdajů. Jeho zdaně-
ní by bylo následující:

Výpočet daně v Kč Rok 2013

Zdanitelné příjmy 1.400.000

Paušální výdaje 40 % 560.000

Základ daně 840.000

Vypočtená daň 126.000

Sleva na dani na poplatníka 24.840

Daňová povinnost 101.160

Daňový poradce se rozhodne využít spolupráce manželky, která mu povede evidenci příjmů a klientely. Za tím úče-
lem na ni převede 25% příjmů a výdajů. Zdanění obou osob bude v r. 2013 následující:

Výpočet daně v Kč Manžel Manželka

Zdanitelné příjmy 1.050.000 350.000

Paušální výdaje 40 % 420.000 140.000

Základ daně 630.000 210.000

Vypočtená daň 94.500 31.500

Sleva na dani na poplatníka 24.840 24.840

Daňová povinnost 69.660 6.660

Celkové zdanění obou manželů činí 76.320 Kč a je o 24.840 Kč nižší než v případě nevyužití institutu spolupráce
osob. Manželka si totiž jakožto spolupracující osoba může uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč, což je
právě rozdíl ve snížení zdanění obou manželů oproti řešení bez spolupráce manželky. V příkladu jsme neuvažovali
s vlivem pojistného na sociální a zdravotní pojištění obou manželů, protože tyto se platí z daňového základu.
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Inzerce

DAŇOVÉ ZÁKONY A ÚČETNICTVÍ PODLE STAVU K 30. 6. 2012 S PARALELNÍM
VYZNAČENÍM ZMĚN OD 1. 7. 2012

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství,
zákona o územních finančních orgánech, zákona o účetnictví a zákona o auditorech. Dále v ní
naleznete související vyhlášky, české účetní standardy a vybrané pokyny a informace
Ministerstva financí ČR.
Publikace je vhodná jako pomůcka ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce. Názorné
vyznačení změn u všech zákonů umožňuje přehledné porovnání provedených změn v čase, lze
ji také využít jako podklad pro vypracování daňového přiznání k dani z příjmů.

POZOR SLEVA! Původní cena 435 Kč, nyní 100 Kč vč. DPH + poštovné.

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

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

http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=19196&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=16471&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
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1 Výroba, distribuce a prodej potravin 
a nealkoholických nápojů

Na vývoj cen, potažmo spotřebu potravin působí řada fak-
torů, přičemž jako hlavní můžeme označit – ekonomický
(vývoj poptávky) a sociální (stravovací zvyklosti, reklama,
nový životní styl). Vedle těchto faktorů působí na výši cen
a spotřeby i reálné příjmy domácností, resp. výdaje těchto
domácností za potraviny a nealkoholické nápoje. Reálné
příjmy u téměř všech typů domácností za posledních
deset let vzrostly, ale pouze domácnosti s nejnižšími příjmy

výrazně zvýšily za uvedené období výdaje na spotřebu
potraviny v poměru ke svým příjmům.1 U ostatních typů
došlo k poklesu výdajů na nákup potravin a nealkoholic-
kých nápojů vzhledem k příjmům domácností.

Porovnání kupní síly průměrných obyvatel mezi roky
1989–2011 bylo převzato z Českého statistického úřadu,
který vytvořil tzv. pana Průměrného a přepočetl, kolik jed-
notek vybraného zboží si mohl občan dovolit koupit za
průměrnou (reálnou)2 mzdu, která v roce 1989 činila
3.170 Kč a 24.436 Kč v roce 2011.

�

Dopady a dÛsledky sjednocené
sazby DPH ve vybran˘ch
oblastech – ãást III.

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

V minul˘ch dílech jsem se zab˘val jednotnou sazbou danû z pfiidané hodno-

ty v Dánsku a dopady na dánskou ekonomiku v komparaci politick˘ch roz-

hodování o zvy‰ování ãi sjednocování sazby DPH v âeské republice. Druh˘

díl této trilogie analyzoval jiÏ ãeské prostfiedí, a to dopady a dÛsledky sjed-

nocení sazby DPH v oblasti ubytování a v oblasti tisku, distribuce, prodeje

knih, ãasopisÛ a novin. V následujícím pfiíspûvku se budu zab˘vat jiÏ posled-

ními závaÏnûj‰ími oblastmi, které jsou zdaÀovány je‰tû sníÏenou sazbou

daní, a to:

� v˘roba, distribuce a prodej potravin a nealkoholick˘ch nápojÛ,

� poskytování stavebních a montáÏních prací.

V textu se seznámíte s jednotliv˘mi prostfiedími z pohledu autora a se zásadními problémy,

které pfiiná‰í zmûny sazeb DPH. 

1 ŠTIKOVÁ, Olga, Helena SEKAVOVÁ a Ilona MRHÁLKOVÁ. Vliv změny cen na spotřebu potravin. Praha: Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, 2006.
ŠTIKOVÁ, Olga, Helena SEKAVOVÁ a Ilona MRHÁLKOVÁ. Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky
a informací, Praha, 2009. ISBN 978-80-86671-62-8.

2 Nominální mzda vyjadřuje peněžní částku, kterou obdržel zaměstnanec za určitý pracovní výkon, reálná mzda vyjadřuje kupní sílu, množství statků a slu-
žeb, které lze za danou mzdu koupit (reálná mzda = nominální mzda – inflace).

Tabulka č. 1 Ceny vybraných potravin v poměru na průměrný plat za rok 1989 a 2011

Potravina Cena v 1989 Cena 2011 1989 – nákup 2011 – nákup

Máslo 1 kg 40 138,70 79,25 176,18

Hovězí bez kosti 1 kg 46 179,80 68,91 135,91

Chléb kmínový 1 kg 4,40 21,60 720,45 1 131,30

Cukr 1 kg 8 22,50 396,25 1 086,04

Mléko 1 litr 2 17,60 1 585 1 388,41

Pivo lahvové 2,50 10,00 1 268 2 443,60

Rum tuzemský tmavý 1 litr 100 232,80 31,70 104,97

Zdroj: www.czso.cz, vlastní zpracování.
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Z tabulky je patrné, že ceny vybraných produktů jsou
kromě mléka (které bylo navíc v osmdesátých letech
výrazně dotované) pro konzumenta příznivější, a to proto,
že reálné důchody, resp. příjmy, jednotlivých domácností
rostly rychleji než ceny potravin, respektive i celého spo-
třebního koše.

Na zvýšení cen z důvodu zvýšení sazby DPH u potravin
a nealkoholických nápojů lze nahlížet ze dvou stran. Na
jedné straně proti sobě stojí skupiny důchodců, nízkopříj-
mových a sociálních skupin, na druhé straně ekonomové,
žurnalisti a jiné skupiny, které vedle zvýšení měsíčních
výdajů za výrobky a služby poukazují na fakt, že v českých
supermarketech nákupní koše přetékají u všech sociálních
skupin.3 Vedle těchto spíše mediálních informací je jisté,
že v České republice dochází k plýtvání potravinami,
jejichž ceny jsou i díky hypermarketům a obchodním
řetězcům na nižší úrovni. V České republice zatím nebyla
oproti Velké Británii, USA nebo Švédsku provedena samo-
statná komplexní studie týkající se plýtvání jídlem. Nezisko-
vá organizace Hnutí Duha pouze provedla v roce 2008 prů-
zkum plýtvání jídlem ve Dvoře Králové nad Labem
a odhadla, že obsah popelnic tvoří z 20 až 30 % právě jídlo.4

Na druhé straně Potravinářská komora ČR varuje, že kvůli
vyšším cenám (z důvodu zvýšení sazby DPH) spotřeba
potravin klesne a výběr DPH z jejich prodeje se nezvýší.
Lze očekávat další růst dovozu potravin do ČR, což může
způsobit i trvalé narušení trhu s ekonomickými dopady do
podnikatelské sféry i objemu inkasovaných daní s trvalým
poškozením konkurenceschopnosti českého potravinář-
ského průmyslu a zemědělství. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je k záměru vlády
sjednotit sazbu DPH skeptický, neboť se domnívá, že zvý-
šení DPH z větší či menší části absorbuje maloobchod,
což svými slovy dokládá prezident Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka: „Výsledkem bude,
že zvýšení DPH se plně promítne do spotřebitelských cen
a tomu bude odpovídat následný a očekávaný pokles
tržeb maloobchodu.“ Podobný názor zastává i Zeměděl-
ský svaz České republiky.5

Je nesporné, že prvovýrobci jsou z celého výrobního
řetězce od výrobce až po prodej na ne příliš dobré pozici.
Ceny jsou neustále tlačeny na co nejnižší úroveň, tím se
jim snižuje marže pro další investice, nákupy surovin, valo-
rizace mezd atd. Například za uplynulých deset let se
podíl zemědělců na rozdělování přidané hodnoty snížil

o 7 % (z 31 % na 24 %), zatímco u dalších podniků, které
se zabývají např. distribucí, skladováním, dopravou se zvý-
šil podíl z 69 na 76 %. Podíly přidané hodnoty jak u malo-
obchodu, tak u velkoobchodu se také zvýšily o 2 až 3 %.

Počínaje rokem 2012 byla zvýšena sazba o 4 %, v roce
2013 byla sazba zvýšena o další 1 % u potravin a nealko-
holických nápojů. U většiny potravin došlo k nárůstu cen
následkem zvýšení sazby, navíc u zvýšení sazeb DPH
můžeme očekávat i zvýšení ceny u některých komodit
o přirážku obchodníka, která dle statistického výzkumu
v lednu 2012 společností Retail Info6 byla potvrzena. Opa-
kuje se obdobný scénář jako v letech 2007–2008, kdy se
zvyšovala sazba DPH z 5 na 9 %, tj. také o 4 %. Obchod-
níci již zvýšili cenu v prosinci, měsíc před zvýšením sazby
DPH, aby cenový skok počátkem roku nebyl tak výrazný.
Nárůst cen za prosinec oproti listopadu 2007 byl 1,8 %,
v lednu 2008 došlo k dalšímu zvýšení o 2,3 %. Jestliže
porovnáme 4% zvýšení sazby DPH o čtyři roky později
(2011/2012), tak meziměsíční nárůst cen potravin a neal-
koholických nápojů v prosinci 2011 byl dvouprocentní
oproti listopadu a v lednu 2012 o dalších 2,2 % oproti pro-
sinci 2011.7

Je tedy nesporné, že dochází k růstu cen nejen v důsledku
zvýšení sazby DPH, ale i obchodní přirážky. I kdyby došlo
následkem zvýšení sazby DPH k předpokládanému pokle-
su spotřeby, což se vůbec nemusí vyplnit,8 klesly by v urči-
tém rozsahu i tržby obchodníkům, což se negativně pro-
jeví v inkasu u DPH do veřejných rozpočtů. Ale toto
snížení inkasa by zřejmě bylo v krátkém období kompen-
zováno právě zvýšenou sazbou o 4 % a částečně přiráž-
kou prodejců. V dlouhém období se opětovně přepokládá
zvýšení průměrné nominální mzdy (věřím, že i reálné),
což povede k vyšší spotřebě a následně dojde i k dodateč-
nému pozitivnímu přírůstku do veřejných rozpočtů.

2 Poskytování stavebních a montážních 
prací

Trh s nemovitostmi je velmi složitá oblast, která by vydala
na práci v rozsahu minimálně 100 stran. Složitost umoc-
ňuje fakt, že tento trh ovlivňuje množství faktorů, demo-
grafický vývoj (demografické trendy, status domácností),
finanční situace (příjmy domácností, financování nemovi-
tosti, transakční náklady, bydlení jako investice), daňová
a související legislativa (daňové úlevy, státní půjčky) i sociální
politika státu (ochrana nájemníků ze strany státu, bytová
politika). Všechny tyto faktory ovlivňují trh nemovitostí,

�
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3 Pozn. Evropská ekonomická stagnace a mediální masáž v ČR způsobily, že domácnosti od počátku roku 2012 přehodnocují své výdaje za potraviny, na
jedné straně omezují spotřebu, zvyšují frekvenci svých nákupů, ale na druhé straně se zvyšují ceny potravin a tím i výdajů. Jestliže promítneme výdaje čes-
kých domácností za potraviny na indexovou řadu a rok 1991 = 100, v roce 2008 byl index 121,7; v roce 2009 byl pokles na 117,9 a opět od roku 2010
výdaje rostou: 2010: index 119,8, 2011: index 120,1.

4 STRÁNSKÁ, Lenka a Aleš HORÁČEK. Jídlo v popelnici. Geografický magazín Koktejl. 2008, č. 11.
5 Česká republika bude patřit mezi země s nejvyšším zdaněním potravin v Evropě, tisková zpráva ze dne 9. 12. 2011 [online]. Zemědělský svaz České repub-

liky, 2011 [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://www.agris.cz/clanek/173926
6 Společnost Retail Info provedla statistický výzkum v lednu 2012 porovnáváním cen říjnových až prosincových 2011 a ledna 2012 u hypermarketů, obchod-

ních řetězců a supermarketů. Z analýzy vyplývá, že obchodníci nezdražují plošně, ale některé výrobky zdražují více, než činí zvýšení sazby DPH, některé
ponechávají v původních cenách. Důvodem je zachování stejné výše marže.

7 Dle ČSÚ bylo zvýšení cen u potravin a nealkoholických nápojů za období prosinec–listopad 2012 ve výši 1,4 %, v období leden–prosinec šlo o 1,3 % (zvý-
šení DPH ale bylo pouze o 1 %).

8 Dle ČSÚ a „Struktury čistých peněžních vydání domácností v ČR mezi rokem 2007 a 2008“ došlo k nárůstu vydání za potraviny, nápoje a veřejné stravo-
vání o 4,48 %. Zde můžeme konstatovat, že zvýšení sazby z 5 % na 9 % uhradily domácnosti ze svých rodinných výdajů, nikoliv snížením spotřeby.
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kde platí samozřejmě všeobecné tržní zákonitosti. Zmíně-
né faktory, cena a hodnota nemovitosti může způsobit
navíc jisté dysfunkce trhu. 

Stavebnictví je v oblasti DPH velmi diskutované téma.
Česká republika měla mít již dávno tyto činnosti v základ-
ní sazbě dle Šesté měrnice Rady EU9, ale při jednání o pří-
stupu k EU bylo vyjednávači požádáno, aby u stavebních
prací, bytové výstavby, oprav a rekonstrukcí staveb byla
uplatněna snížená sazba daně 5 % ke dni 1. 5. 2004. Tato
výjimka byla platná dle zákona o DPH pouze do 31. 12. 2007.
Výjimka vypršela a evropští ministři financí prodloužili
České republice výjimku na uplatňování snížené sazby
DPH pro výstavbu až do konce roku 2010. Nebyli by to ale
Češi, aby se nepojistili. Ještě před tímto verdiktem vláda
schválila vládní reformu, která sice sníženou sazbu DPH
zvýšila z 5 na 9 % (2008), ale zavedla nový pojem sociální
bydlení10, do kterého se vejde téměř 90 % obyvatel ČR, 
tj. rodinné domy s plochou do 350 m2 a byty do 120 m2.
Na ostatní bydlení byla uvalena základní sazba 19 %.11

Sám ministr Kalousek prohlásil „Je mnohem výhodnější
ponechat v právním řádu toto definitivní řešení, které je
výhodné pro více než 90 % obyvatelstva, než využít pro-
dloužení výjimky, urychleně měnit legislativu a za dva
roky velmi obtížně hledat definitivní řešení“.12

Od vymezení pojmu sociální bydlení v roce 2008 nebyly
již v zákoně o DPH kolem bytové výstavby výrazné schvá-
lené změny, kromě upřesnění několika definic. U staveb-
ních prací došlo v roce 2008 ke změně sazby z 5 na 9 %
a v roce 2012 z 10 na 14 %. Bytová výstavba, opravy
nemovitostí, rekonstrukce na bytech, rodinných domech,
školských zařízení atd. se týkají poměrně širokého spektra
občanů, a to od běžných oprav až po výstavbu celých
bytových jednotek. Stavební podniky v roce 2007, stejně
tak jako v roce 2011 lákaly občany, aby s řešením bytové
otázky neotáleli a pořídili si bydlení v roce před danou
změnou. I laik si umí spočítat, že u DPH při pořízení bytu
v hodnotě 2,5 mil. Kč zaplatí v roce 2012 o 100 tis. Kč
více, než by zaplatil v předcházejícím roce 2011 (v roce
2011: DPH 250 tis. Kč, v roce 2012: 350 tis. Kč). Jisté je,
že se snížená daň bude týkat pouze novostaveb, navíc
také bytů o rozloze do 120 m2 a rodinných domů a jiných
zařízení typu sociálního bydlení o rozloze do 350 m2. Na
druhé straně může domácnost ušetřit celou výši DPH, a to
při nákupu nemovitosti „z druhé ruky“ při splnění podmí-
nek uvedených v § 56 zákona o DPH.

Stavební podniky a developerské firmy argumentují, že
trhy s nemovitostmi v roce 2011 dosáhly dna a jejich marže
jsou výrazně nižší než např. v roce 2006. Stavebnictví se
na HDP podílelo v roce 2010 cca 6 % a zaměstnávalo
kolem 9 % osob pracujících v civilním sektoru (450 tis. Kč).
Dle poradenské společnosti Deloitte ČR ztráta jednoho
pracovního místa vyvolá ztrátu 2,2 až 2,5 pracovních míst
v přidružených odvětvích. Snížení stavebních investic 
o 10 mld. Kč vyvolá snížení přínosů veřejných rozpočtů
o 5,55 mld. Kč a dojde ke snížení zaměstnanosti v ekono-
mice o 32–35 tis. pracovníků.13 Částečný útlum ve výstav-
bě bytových a rodinných domů může nahradit jiný druh
výstavby za přispění slušné koncepce ze strany státu,
např. revitalizace starých staveb, ploch, dotační program
apod. Mezi základní opatření pro eliminaci rizik a rozvoj
odvětví by mělo patřit:
� koncepce investic a přístup ke stavebnictví,
� vytvoření dlouhodobé závazné koncepce rozvoje 

bydlení,
� vytvoření harmonogramu budování dopravní infra-

struktury,
� podpora renovací a rekonstrukcí bytového fondu

(typický příklad snížení počátečního vkladu kupujícího
před nákupem nové nemovitosti s DPH z celé stavby),

� pokračování dotací na zateplení a programu Zelená
úsporám (další příklad pro snížení spotřeby tepla,
u kterého se zvýšila sazba DPH),

� stát jako garant – dodržování pravidel a závazků
a neprohlubování platební neschopnosti v odvětví,

� podpora intenzivní spolupráce ve školství se stavební-
mi společnostmi,

� změna zákona o veřejných zakázkách;
� koncepce zabývající se nepříznivou věkovou struktu-

rou zaměstnanců;
� neujasněná koncepce integrace pracovníků ze třetích

zemí.14

Zvláště poslední bod je problematický díky nedostatku
tuzemských pracovníků, zvyšování migrace za prací jak ze
států EU (Polsko), tak ze třetích zemí (Ukrajina). Právě
ukrajinští pracovníci představují téměř 60 % z více než 
50 % zahraničních dělníků ve stavebnictví.15 Dle údajů
Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2007 bylo uve-
deno, že v Česku pracuje nelegálně odhadem 37 % zahra-
ničních pracovníků.16 Tyto údaje avšak musíme brát s urči-
tou rezervou, jelikož prameny a výpočty jsou velice
rozdílné a nedoložitelné.
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9 Směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. 5. 1977 o sladění zákonů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty:
jednotný základ daně.

10 V celé EU nabízí sociální bydlení více než 15 mil. lidem a podpora sociálního bydlení je v souladu se smlouvami ES. Směrnice Rady umožňuje sníženou
sazbu DPH na bydlení v rámci sociální politiky, jejichž poskytování je v souladu s plněním společenských cílů. Hlavní smysl je udržet ceny sociálního byd-
lení nižší než tržní ceny.

11 Dle mého názoru se sociální politikou zde uvedený pojem „sociální bydlení“ nemá co do činění. Terminus technicus „sociální“, resp. sociální bydlení, by
se mělo týkat zejména ekonomicky a společensky slabších vrstev.

12 Tisková zpráva k uplatňování snížené sazby DPH u bydlení [online]. Ministerstvo financí ČR, 4. 12. 2007. [cit. 2013-03-13]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_36310.html?year=2007

13 Vývoj stavebnictví do roku 2012 [online]. Deloitte Česká republika, 2012 [cit. 2013-03-13]. Dostupné z: 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Real%20Estate/vyvoj_stavebnictvi_do_roku_2012_101021.pdf

14 Vývoj stavebnictví do roku 2012, Návrh rozvojových opatření pro obnovu dynamiky stavebnictví a ekonomiky ČR [online]. Deloitte Česká republika, 2012
[cit. 2013-03-13]. Dostupné z: 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CzechRepublic/Local%20Assets/Documents/Real%20Estate/vyvoj_stavebnictvi_do_roku_2012_101021.pdf

15 Ministerstvo financí České republiky, Výzkumná studie – Zaměstnanost cizinců v ČR, 2007.
16 Načerno se nejvíc pracuje ve stavebnictví [online]. 8. 2. 2008 [cit. 2013-03-13]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/kariera/132730-nacerno-se-nejvic-pracuje-ve-stavebnictvi.html
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Skutečnost, že zvýšení sazby DPH má vliv na nákup nemo-
vitostí, dokazuje také příklad prodeje pražských bytů za
rok 2007 až 2012. Z grafu je patrné, že největší prodej byl
zaznamenán v roce 2007 a 2011, tedy v roce před zvýše-
ním sazby DPH o 4 % a v roce 2012 před zvýšením sazby
o 1 %. Ti, co tedy chtějí buď v budoucnu kupovat nebo
investovat, urychlili svá rozhodování a pořídili nemovitost

před zvýšením sazby, to přispělo i k oživení v bankovním
sektoru, respektive na hypotečním trhu. Jestliže zhodnotí-
me prodej bytů podrobněji, vidíme, že prodej bytů v roce
2008 a 2009 klesal. V těchto letech zasáhla ekonomická
recese a je více než možné, že důvodem byl i snížený
zájem o nákup nemovitostí jako takový.
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Graf č. 1 Prodané nové byty v Praze za období 2007–2012

Zdroj: EKOSPOL a.s., Praha, 2013.

Nejvyšší nárůst cen nemovitostí byl zaznamenán v letech
2006–2007, kde jako hlavní příčiny lze spatřovat:
� dostupnost hypotečních úvěrů a nízké sazby,
� růst příjmů obyvatelstva a ekonomiky,
� deregulace nájemného,
� avizované zvýšení sazby DPH o 4 %,
� demografické faktory (byty pořizovaly nejsilnější 

ročníky).

Rok 2012 se ukázal pro prodeje nemovitostí jako velmi
štědrý, dle mého názoru hned z několika důvodů:
� jednalo se o byty v Praze, tudíž atraktivní lokalitu;
� dochází k snižování cen bytů a snižování cen u tzv.

ležáků...;
� Praha má vyšší průměrný plat než ostatní kraje, tudíž

zde dochází k většímu hromadění volných finančních
prostředků;

� nejen volné prostředky, ale i nejistota ukládání pro-
středků do jiných alternativ (např. fondy) umocněno
evropskou recesí;

� další zvýšení sazby DPH o 1 %;
� nízké úrokové sazby.

3 Závěr

Potraviny a nápoje a jejich ceny byly za poslední léta silně
stlačeny na nízkou úroveň cen hlavně díky silným tlakům

řetězců a hypermarketů na trhu potravin. Dle statistik jídlo
jako téměř všechny komodity mezi obdobím 1989 až
2011 zlevnilo téměř u všech položek (měřeno na průměr-
nou mzdu roku 1989 a 2011). I přes různá varování potra-
vinářských komor lze vidět prostor i rezervu pro zvýšení
sazby DPH, což rozhodně nemusí mít vliv na scénáře,
které očekávají profesní komory. Dle mého názoru nemu-
sí být situace nikterak kritická, což dokazuje statistický
výzkum domácností a čistých peněžních vydání mezi
rokem 2007 a 2008, kdy došlo ke zvýšení DPH o 4 pro-
centní body. Tento nárůst vůbec neznamenal snížený
nákup potravin, protože domácnosti pokryly tento rozdíl
zvýšenými rodinnými výdaji, nikoliv snížením spotřeby. I já
sdílím tento názor, protože se domnívám, že z dlouhodo-
bého hlediska bychom mohli očekávat dodatečný pozitiv-
ní přírůstek do veřejných rozpočtů, neboť na jedné straně
sice dojde ke zvýšení mezd u zaměstnanců, ale na druhé
straně toto zvýšení povede k vyšším výdajům (převážně
výběrem kvalitnějších potravin, nikoliv zvýšením spotřeby,
která je logicky omezená) a potažmo dodatečných příj-
mům v podobě DPH do veřejných rozpočtů. Bohužel,
inkaso pro rok 2012 se nevyvíjí podobně jako před čtyřmi
roky, příčinu vidím v celoplošném zdražování hlavně
nájmů, energií a v úsporách některých skupin domácnos-
tí. Jednou z hrozeb však může být to, že český konzument
v rámci úspor bude jezdit za levnějšími nákupy do Polska,
Rakouska a Německa, což se již v dnešní době děje. Většina
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nákupů nebude směřována pouze za účelem potravin,
jelikož pro většinu domácností je každodenní nákup ne-
ekonomický, např. z důvodu dodatečných nákladů za
pohonné hmoty, časové náročnosti apod. Ale i s ohledem
na trvanlivost produktů budou mít potraviny ve většině
případů zastoupení spíše doprovodného zboží, vedle
nákupů, resp. výdajů na oblečení, boty, elektroniku apod.
Zvýšení nákupů v zahraničí může částečně zasáhnout
lokální potravinářský průmysl, lokální prodejce potravin
a procento zaměstnanosti. To pravděpodobně povede
k dalšímu snižování nákladů a úsporám ve výrobních spo-
lečnostech, prodejnách, ke snižování marží a dalšímu
zaměstnávání levnějších zaměstnanců ze zahraničí a tvrd-
ší konkurenci. Je také možné, že se bude v rámci zvýšení
DPH a odlivu kupujících v rámci výroby nebo dovozu
potravin zhoršovat již tak někdy nízká kvalita potravin
oproti sousedním západním státům. I z těchto poznatků
můžeme očekávat v rámci dalších let tendence k upravo-
vání sazby DPH pro potraviny, udělování výjimek (např.
pro základní potraviny) apod.

Stavební činnost, rekonstrukce, opravy, oblasti, kde měla
mít Česká republika již dávno základní sazbu dle původní
Šesté směrnice Rady EU, vyjma schválené výjimky pro 
tzv. sociální bydlení, což v dnešní podobě nelze charakte-
rizovat jako bydlení, které se dotýká zejména ekonomicky
a společensky slabších vrstev. Nevýhodou pro kupující
nových nemovitostí a majitelů nemovitostí v případě
oprav a rekonstrukcí je fakt, že zvýšení sazby DPH bude
mít na stavební činnost, prodej bytů nebo rodinných
domků synergický negativní dopad. Jestliže následující rok
po zvýšení sazby z 5 na 9 % v roce 2008 byl zaznamenán
propad prodeje nemovitostí v Praze jako jedním z největ-
ších trhů v ČR o 36 %, další rok o dalších 57 %, bylo prav-
děpodobné, že se obdobně bude vyvíjet i rok 2012, 
resp. 2013. Rok 2012 byl ale rokem pro prodej bytů velmi
pozitivní a příčinu můžeme vidět v tomto turbuletním 

prostředí hlavně v ekonomické nejistotě, tvorbě vyšších
domácích úspor a investování, snižování cen nemovitostí
v dalším předpokládaném zvyšení sazby DPH v roce 2013.
V případě propadu prodejů nemovitostí v roce 2008 nelze
vyloučit, že v tomto období měla určitý vliv i ekonomická
recese.

Z jednotlivých dílčích závěrů uveřejněných v tomto přís-
pěvku i příspěvcích minulých lze konstatovat, že sjedno-
cení sazby DPH může mít pozitivní přínos, a to v posíle-
ní inkasa do veřejných rozpočtů. Na druhé straně
sjednocení sazby DPH posílí inflační toky, sníží reálné příj-
my domácností jak v krátkém, tak v dlouhém období.
Z jednotlivých analýz vyplývá, že téměř všechny dotčené
oblasti, potažmo všechny subjekty, ať se jedná o prvový-
robce, obchodníky, poskytovatele služeb, neponesou
břímě zvýšení sazby na svých bedrech a neponíží své lec-
kdy nízké marže z podnikání, ale celá ekonomika pocítí
zdražování výrobků a služeb ze zvýšené sazby DPH. Je
také možné, že v některých případech se marže u obchod-
níků bude chovat neutrálně, některé zboží zůstane na
staré ceně, některé podraží. Pro některá odvětví to bude
buď složitá zkouška přežití v tržních podmínkách, nebo
může situace vyústit v optimalizaci nákladů a efektivnímu
chodu společností při zvyšování produktivity práce,
v čemž je Česká republice ve srovnání s vyspělými státy
ještě o krok zpět. Dle výše dosahovaných mezd v ekono-
mice by zdražení výrobků a služeb neměl téměř žádný typ
domácnosti výrazně ohrozit, což potvrzuje i studie Institu-
tu pro demokracii a ekonomickou analýzu.17 Povede to
pouze k dalšímu optimálnímu rozhodování a přesunu
výrobků a služeb dle daného typu domácnosti, nicméně
inflační precedens bude jako v minulosti doprovázen dal-
ším zdražováním, např. pohonných hmot, energií, dopra-
vy atd. Zvýšení daňového zatížení ovšem může vést
i ke zvýšení určitého podílu šedé ekonomiky a k motivaci
pro daňové úniky.

Dopady a dÛsledky sjednocené sazby DPH ve vybran˘ch oblastech – ãást III.

17 DUŠEK, Libor a Petr JÁNSKÝ. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty: Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analý-
zu. [online]. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, 2011, s. 25 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 
http://idea.cerge-ei.cz/documents/Studie_2011_01_Dane.pdf
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Publikace je určena především těm, kteří se připravují na kvalifikační zkoušku na daňového
poradce. Obsahuje příklady včetně řešení, mimo jiné i z termínů kvalifikačních zkoušek na
daňového poradce, které proběhly v roce 2012.

Cena publikace je 390 Kč vč. DPH + poštovné.

Sborník je možné objednat na www.kdpcr.cz, email publikace@kdpcr.cz, Komora daňových
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Pokusme se naši problematiku osvětlit na úvodním příkladu.

Příklad č. 1

Do firmy AAA přijde kontrola. Dojde ke sporu o uzna-
telnost výdajů. Správce daně prohlásil: „To my neu-
znáváme a doměříme vám daň“. Daňový subjekt
netuší, jak se má bránit, je přesvědčen, že je v právu.

V prvé řadě se musíme zaměřit na to, kdo co prokazuje.
Většinou jsme slyšeli o tom, že v daních platí „presumpce
viny“, tedy že důkazní břemeno je obvykle na daňovém
subjektu. Někteří správci daně však chápou tuto otázku
příliš široce a vytvářejí požadavky na daňové subjekty,
které mohou být nereálné či nesplnitelné.

1 Co prokazuje správce daně?

Zkusme si tedy nejprve říci, co prokazuje správce daně:

a) oznámení vlastních písemností;

Příklad č. 2

Správce daně tvrdí, že poplatníkovi zaslal platební
výměr na daň z příjmů. Je tedy povinen tuto skuteč-
nost prokázat (např. vyplněnou doručenkou).

b) skutečnosti rozhodné pro užití právní domněnky nebo
právní fikce;

Příklad č. 3

Správce daně tvrdí, že písemnost, kterou zaslal daňo-
vému subjektu, byla přes to, že si ji na poště nevyz-
vedl, doručena. Doručena byla právní fikcí, dle které
je doručeno po desíti dnech po oznámení zásilky,

pokud si ji adresát na poště nevyzvedl. Tuto skuteč-
nost bude správce daně prokazovat na základě údajů
pošty, která správci daně oznámila, že si adresát zásil-
ku nevyzvedl.

c) skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost,
správnost či úplnost povinných evidencí, účetních záz-
namů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkaz-
ních prostředků uplatněných daňovým subjektem,
(této otázce se budeme podrobně věnovat v dalším
textu);

d) skutečnosti rozhodné pro posouzení skutečného
obsahu právního úkonu nebo jiné skutečnosti;

Příklad č. 4

Správce daně dojde k názoru, že smlouva uzavřená
mezi panem Novákem a firmou JJJ jako obchodně-
právní na dodávku služeb je ve skutečnosti tzv. švarc-
systémem a jejím skutečným obsahem jsou pracovně-
právní vztahy mezi oběma subjekty. Správce daně pak
bude muset prokázat, že tato obchodní smlouva je
ve skutečnosti nějakou jinou. To pro něj nemusí být
jednoduché.

e) skutečnosti rozhodné pro uplatnění následku za poru-
šení povinnosti při správě daní.

Příklad č. 5

Správce daně chce udělit pořádkovou pokutu za to,
že daňový subjekt rušil pořádek. Rozhodl se jí stano-
vit v maximální výši 50.000 Kč. Správce daně bude
muset např. prokázat, že daňový subjekt byl před
udělením pokuty napřed napomenut, bude muset též
prokázat, proč udělil pokutu zrovna v její maximální
výši apod.

�

Dokazování
Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, č. osvědčení 1865, BD Consult, s.r.o.

âast˘m zdrojem sporÛ mezi daÀov˘mi subjekty a správci danû je otázka

správného prokázání daÀového základu ãi danû. V dne‰ním pfiíspûvku se

problematice dokazování v daÀovém právu pokusíme vûnovat podrobnûji.
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2 Střet mezi důkazní povinností 
daňového subjektu a důkazní 
povinností správce daně

Celá situace se dá poněkud připodobnit ping-pongu, kdy
míček létá z jedné strany na druhou. Celá oblast se dá shr-
nout do následujících etap:

1. Povinnost daňového subjektu k tvrzení
2. Výzva správce daně k prokázání
3. Důkazní povinnost daňového subjektu (doložit

tvrzení)
4. Povinnost správce daně prokázat, proč má pochyb-

nosti
5. Povinnost daňového subjektu pochybnosti vyvrátit

Příklad č. 6

Pan Novák v daném roce podnikal a pobíral z této čin-
nosti příjmy, má tedy povinnost tvrzení (podat daňové
přiznání). Pokud má správce daně nějaké pochybnosti,
měl by je daňovému subjektu sdělit a vyzvat ho k pro-
kázání skutečností, které uvedl v daňovém přiznání.

Tím se opět povinnost přesouvá na pana Nováka –
musí svá tvrzení z daňového přiznání doložit, proká-
zat. Předloží tedy, daňovou evidenci, účetnictví, dokla-
dy apod. A zde právě dochází ke střetům. Správce
daně nemůže jen tak říci: „To my neuznáváme“. Pokud
má nějaké pochybnosti, musí prokázat, proč je má,
zda jsou reálné. Pochybností pochopitelně nemůže být
skutečnost, že se mu daňový subjekt nelíbí apod. Je
pravdou, že daňové subjekty často způsobem vedení
svého účetnictví či jiných evidencí situaci správci daně
značně usnadňují, protože pokud doklady chybí,
nejsou zaúčtované či jsou zaúčtované špatně atd., pak
se „reálná“ pochybnost správci daně prokazuje velmi
lehko. Jiným zdrojem pochybností může např. být
obchodování s fiktivní firmou či s firmou, která již má
závažné problémy v jiných řízeních apod.

Správce daně není oprávněn vyzývat daňový subjekt
k prokázání něčeho, co on sám netvrdí. Zde je základní
oporou již letitý nález Ústavního soudu č. 130/1996 [týká
se sice již zrušeného zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků (dále též „ZSDP”), ale na jeho využitel-
nosti se stále nic nezměnilo]:

Daňové řízení obecně je u nás, obdobně jako i v jiných
státech, postaveno na zásadě, že každý daňový subjekt
má jednak povinnost sám daň přiznat (tedy jakési bře-
meno tvrzení), ale též povinnost toto své tvrzení doložit
– tedy břemeno důkazní. Jako důkazní prostředky, jimiž
lze doložit skutečnosti rozhodné pro určení daňové povin-
nosti, mohou sloužit prakticky jakékoliv prostředky, nelze
však použít takové, které byly získány v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy. V prvé fázi řízení tedy záko-
nodárce přenáší důkazní břemeno na daňový subjekt.

Citované ustanovení však nelze pojímat izolovaně.
Pokud tedy správce daně podle § 43 citovaného zákona
určeným způsobem vyjádří pochybnost o tvrzení daňové-
ho subjektu, je daňový subjekt povinen tvrzené skuteč-
nosti dokázat, a to ve lhůtě stanovené správcem daně.
Neprokáže-li je, tedy neunese-li důkazní břemeno, 
tj. nevyvrátí-li pochybnosti správce daně, je správce daně
oprávněn stanovit základ daně i daň podle pomůcek,
které má nebo které si opatří, a to i bez součinnosti
s daňovým subjektem. Napadené ustanovení zákona by se
jevilo ve zcela jiném světle, pokud by vyměřování daně
a dokazování, proč byla vyměřena v té či oné výši, bylo
povinností daňového orgánu od samého počátku. Tak
tomu ovšem není, a proto ustanovení, které je předmětem
řízení, nelze chápat jinak, než že stanoví postup pro pří-
pad, kdy důkazy předložené k daňovému přiznání (o kte-
rých se daňový subjekt může domnívat, že jsou dostateč-
né), jsou takového charakteru, že vzbudí pochybnosti
správce daně. Státní úředník tedy nemůže daňový sub-
jekt vyzvat k čemukoliv, jak tvrdí navrhovatel, ale nao-
pak pouze k prokázání toho, co tvrdí on sám. Teprve
když daňový subjekt svá vlastní tvrzení neprokáže,
postupuje správce daně samostatně.

Příklad č. 7

Finanční úřad vyzve pana Dvořáka, aby prokázal, že
v daném roce neměl vyšší tržby, než uvedl v daňovém
přiznání. Takováto výzva je zjevně nezákonná, proto-
že směřuje k prokázání něčeho, co pan Dvořák netvr-
dil. (Tvrdil, že má příjmy takové, jaké uvedl v daňo-
vém přiznání a doložil je svým účetnictvím). Pokud
má správce daně v této oblasti nějaké pochybnosti,
musí je řádně doložit (např. pokud najde v účetnictví
odběratele pana Dvořáka doklad o tom, že odběratel
provedl panu Dvořákovi úhradu, kterou nezahrnul
o základu daně. Pak správce daně získá oprávněnou
pochybnost, kterou pan Dvořák musí vyvrátit – např.
se prokáže, že nejde o doklad, který vystavil pan Dvo-
řák, ale odběratel jej zfalšoval). Výzva je zároveň
nesmyslná, protože pan Dvořák těžko může získat
potvrzení od všech osob na světě, že mu nic nehradily.

Rozložení důkazního břemene mezi správce daně a daňový
subjekt je patrné též z dalších rozsudků.

2.1 Z judikatury

V následujících judikátech (stejně tak v jiných rozsudcích)
se často hovoří o důkazní povinnosti správce daně ve
smyslu § 31 již zrušeného zákona o správě daní a poplat-
ků. Přesto jsou tato soudní rozhodnutí použitelná i dnes,
neboť zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále též „DŘ“),
obsahuje v podstatě obdobnou úpravu v § 92.

Pokusme si blíže objasnit důkazní břemena na případech
řešených soudy. V prvním z rozsudků se setkáme s plát-
cem daně, který sice předložil daňový doklad, a nebylo
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sporné, že plnění bylo uskutečněno, ale zároveň bylo zjiš-
těno, že daňový doklad nevystavila firma na něm uvedená.
Proto nárok na odpočet DPH nebyl uznán. Správci daně
tedy postačilo, že se mu podařilo zpochybnit pravost
daňového dokladu a daňovému subjektu nepomohlo, že
plnění skutečně nastalo. Povinností správce daně není zjiš-
ťovat, kdo je uskutečnil, když doklad nebyl pravý.

Ve druhém rozsudku si názorně předvedeme „důkazní
ping-pong“ přenosu důkazního břemeno z daňového sub-
jektu na správce daně, a naopak. Ve třetím pak zobecnění
problematiky přenosu důkazního břemene.

2.1.1 Důkazní břemeno při nároku na odpočet
DPH (podle rozsudku NSS ze dne
30. 8. 2005, čj. 5 Afs 188/2004-63)

Důvodem pro neuznání uplatněného odpočtu daně bylo
zjištění, že předložený doklad nelze použít jako důkaz pro
uznání nároku na odpočet daně ve smyslu zákona o DPH,
neboť v rámci uskutečněného dokazování bylo prokázá-
no, že nebyl vydán tam uvedeným plátcem daně –
a nejedná se tedy o daňový doklad ve smyslu zákona, na
základě kterého lze uplatnit nárok na odpočet daně.
Zkoumat, zda plnění poskytl jiný subjekt, bylo zde zcela
bez významu, neboť i kdyby byl skutečný dodavatel prací
zjištěn, pak by toto zjištění opět potvrdilo pouze to, že
předložená faktura nemůže být uznána jako doklad pro
uplatnění odpočtu, neboť byla vystavena jiným než tím,
kdo plnění poskytl.

Soud uvedl, že sporným není to, zda fakturované práce
byly provedeny, či ne, ale to, zda to byla právě společ-
nost G. L., s. r. o., která zdanitelné plnění poskytla a je
jako dodavatel uvedena na faktuře. Z tohoto důvodu
nebylo nutné zkoumat aktivity dalších stěžovatelem uvá-
děných společností a plnění jejich daňových povinností.

Prokazování nároku na odpočet daně je prvotně záleži-
tostí dokladovou, současně je však třeba respektovat
soulad skutečného stavu se stavem formálně právním.
To znamená, že ani doklady se všemi požadovanými nále-
žitostmi nemohou být podkladem pro uznání nároku na
odpočet daně z přidané hodnoty, není-li prokázáno, že
k uskutečnění zdanitelného plnění fakticky došlo tak, jak je
v dokladech deklarováno. Daňové řízení je ovládáno zása-
dou, že každý daňový subjekt má povinnost jednak při-
znat daň (břemeno tvrzení), jednak i povinnost toto tvr-
zení prokázat (břemeno důkazní). Důkazní břemeno
nastává na straně daňového subjektu tehdy, když správce
daně vyjádří relevantní pochybnosti o tvrzení daňového
subjektu, ten je pak povinen tvrzené skutečnosti prokázat.

Z obsahu spisu, předloženého žalovaným, vyplynulo, že
správci daně 1. stupně vznikly na základě skutečností zjiš-
těných v průběhu daňové kontroly pochybnosti o věro-
hodnosti daňového dokladu – faktury č. 815/98, kterým
stěžovatel prokazoval uskutečnění zdanitelného plnění:
„vykládka vagónů a práce ve skladu“. Tyto pochybnosti
se týkaly především osoby plátce, jež pro stěžovatele toto

zdanitelné plnění měl uskutečnit. Výsledky provedeného
dokazování postavily najisto, že doklad, kterým stěžova-
tel prokazoval uskutečnění zdanitelného plnění, nevysta-
vila osoba tam uvedená jako dodavatel – tj. společnost 
G. L., s. r. o., když vedle okolností, jež byly prokázány na
základě výsledků místního šetření (tj. odlišnost použitého
razítka, podpisu jednatele, podoby a číselné řady faktur,
předmět činnosti této společnosti) a výslechu svědků, to
byl sám stěžovatel, který uvedl, že osoba jednatele spo-
lečnosti G. L., s. r. o., Ing. F. mu není známa a není tou oso-
bou, která jménem této společnosti vystupovala jako její
jednatel Ing. F. a se kterou byl v kontaktu (přesněji řečeno
sjednával s ní obchodní kontrakty a osobně od ní přijímal
faktury, jež jí posléze v hotovosti proplácel).

Zákonnou náležitostí daňového dokladu jsou, mimo jiné,
údaje identifikující plátce, který uskutečnil zdanitelné
plnění. V daném případě stěžovatel neprokázal přijetí zda-
nitelného plnění od plátce, který byl na faktuře uveden;
proto nebyla tato faktura uznána za daňový doklad.

Nejvyšší správní soud nezpochybňuje, že pro uznání náro-
ku na odpočet nejsou rozhodné jen formální náležitosti
předloženého a řádně zaúčtovaného daňového dokladu,
ale i stav faktický, tj. faktické přijetí zdanitelného plnění,
které musí být uskutečněno jiným plátcem daně. Je proto
nezbytné, aby daňový subjekt prokázal v daňovém řízení
správci daně nejen to, zda došlo k faktickému uskutečně-
ní zdanitelného plnění, ale i to, zda toto plnění uskutečni-
la osoba-plátce daně, jež je jako poskytovatel tohoto plně-
ní uvedena v dokladu, který daňový subjekt jako důkaz
k prokázání tvrzeného právního stavu předkládá. Stěžova-
teli se v průběhu daňového řízení nepodařilo prokázat, že
společnost G. L., s. r. o., pro něj uskutečnila zdanitelné
plnění shora specifikované, a rovněž tak neprokázal, od
koho toto zdanitelné plnění přijal. Jak správně konstatoval
v odůvodnění svého rozsudku Městský soud v Praze, v pří-
padě stěžovatele není spor o tom, zda fakturované práce
byly provedeny či nikoli, ani to, zda stěžovatel dostál svým
závazkům vůči svým odběratelům. Podstatné pro posou-
zení nároku stěžovatele je, zda to byla právě společnost
G. L., s. r. o., která zdanitelné plnění poskytla a která je
jako dodavatel uvedena na faktuře. Stran těchto tvrze-
ných skutečností stěžovatel důkazní břemeno neunesl.
Na tomto závěru nemohou nic změnit námitky stěžova-
tele zpochybňující věrohodnost této společnosti a jeho
ničím nepodložené úvahy o tom, že s ohledem na před-
mět činnosti této společnosti v rozhodné době nelze
s určitostí vyloučit, že tato společnost prostřednictvím
subdodavatele obchodní operace nemohla provést.

Jestliže bylo v průběhu daňového řízení prokázáno, že
doklad, který má prokázat nárok na uplatněný nadměr-
ný odpočet daně z přidané hodnoty, ve skutečnosti
nevystavil plátce, který je na dokladech uváděn jako ten,
který zdanitelné plnění uskutečnil, nesplnil stěžovatel
jednu z podmínek nutných pro uplatnění nároku na
odpočet daně, neboť nepředložil správci daně doklady
se všemi zákonem předepsanými náležitostmi.
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Důkazní břemeno zde spočívalo na stěžovateli, bylo proto
jeho povinností skutečnosti jím uváděné v daňovém při-
znání (§ 31 odst. 9 zákona o správě daní a poplatků) pro-
kázat a spolehlivě doložit všechny skutečnosti rozhodné
pro uplatnění nároku na odpočet z obchodního případu,
tj. v dané věci předložit spolehlivé důkazy o předmětu
zdanitelného plnění, způsobu jeho poskytnutí a přijetí
a použití. Důkazní břemeno, které stěžovatele ve smyslu
ustanovení § 31 odst. 9 zákona o správě daní stíhá, nelze
přenášet s poukazem na § 31 odst. 8 citovaného zákona
na správce daně. Jestliže daňový subjekt neprokáže
v daňovém řízení jím tvrzené skutečnosti, nelze s odka-
zem na toto ustanovení dovozovat, že je to naopak
správce daně, kdo byl povinen tyto skutečnosti prokazo-
vat za stěžovatele; přitom v případě, že tak neučinil,
dospět k závěru, že by rozhodnutí správního orgánu
bylo vydáno na základě neúplných skutkových zjištění.

Správce daně dostál své povinnosti stran ustanovení § 31
odst. 8 citovaného zákona, když prokázal, že společnost
uvedená na dokladu tento nevystavila, přitom i sám stě-
žovatel potvrdil, že osoba zde uvedená není tou osobou,
s níž jednal. Za této situace správce daně nestíhá proka-
zovat povinnost, kdo tedy doklad vystavil. Tuto povin-
nost má výhradně daňový subjekt.

2.1.2 Povinnost daňového subjektu prokázat stav
majetku před opravou (technickým 
zhodnocením) (podle rozsudku NSS ze dne 
12. 2. 2009, čj. 5 Afs 44/2008-57, 
zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí 
NSS 2/2012 pod č. 2561/2012)

Právní věta:
„Pokud daňový subjekt zahrne v plné výši do základu
daně z příjmů náklady vynaložené na stavební práce na
určitém objektu, a to ve zdaňovacím období, kdy je vyna-
ložil, je povinen prokázat, že se skutečně jednalo o nákla-
dy na opravu objektu, a nikoli o technické zhodnocení ve
smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
které je možné zahrnovat do daňově uznatelných nákla-
dů pouze postupně formou daňových odpisů. Daňový
subjekt je tedy povinen prokázat, jaký byl stav objektu
před a po provedení stavebních prací, aby bylo možné
posoudit, zda se jednalo o opravu, nebo naopak
o rekonstrukci či modernizaci objektu.“

Stěžovatel tvrdí, že předložením svých důkazních pro-
středků (smlouva o dílo, výslech svědků, prohlášení znal-
ce) důkazní břemeno ohledně toho, že stavební práce
byly opravou (a nikoliv rekonstrukcí), unesl, a správce
daně tyto důkazní prostředky nevyvrátil. Jinými slovy, stě-
žovatel je toho názoru, že prokázal, že se jednalo o opra-
vu a správci daně se nepodařilo tento závěr zpochybnit.
Podle stěžovatele nelze výlučnou odpovědnost daňového
subjektu za zjištění skutkového stavu povýšit na libovůli
správce daně chtít další a další důkazy s odkazem na to, že
důkazy předložené správci daně podle něj k prokázání
nestačí.

Nejvyšší správní soud dospěl k následujícímu závěru:
1. Stěžovatel předběžně unesl své důkazní břemeno,

když doložil správci daně, že o sporných nákladech
skutečně účtoval jako o běžných výdajích ve svém
účetnictví a tyto výdaje doložil příslušnými formálními
doklady.

2. Bylo tedy na správci daně, aby prokázal, že o soula-
du se skutečností existují natolik vážné a důvodné
pochyby, že činí účetnictví nevěrohodným, neúpl-
ným, neprůkazným nebo nesprávným; nikoliv aby pro-
kázal, že údaje o určitém účetním případu jsou v roz-
poru se skutečností zaznamenanou v účetnictví
daňového subjektu, jak v kasační stížnosti naznačuje
stěžovatel.

Je tedy nutné posoudit, zda správce daně unesl své
důkazní břemeno ohledně pochybností o nesprávném
zaúčtování výdajů na provedené stavební práce. Nej-
vyšší správní soud je toho názoru, že správce daně spl-
nil svou povinnost identifikovat konkrétní skutečnosti,
na základě nichž zhodnotil předložené účetnictví jako
nevěrohodné, neprůkazné či nesprávné, a tím unesl své
důkazní břemeno vyplývající z § 31 odst. 8 písm. c) DŘ.

3. Správce daně vyzval stěžovatele k doložení projekto-
vé dokumentace, a poté, co stěžovatel konstatoval,
že není schopen projektovou dokumentaci předložit
[byť z akceptovatelných důvodů; nicméně to je pro
posouzení toho, zda správce daně zpochybnil tvrzení
stěžovatele irelevantní], opatřil si správce daně
důkazní prostředky sám. Jedná se zejména o znalecké
posudky, svědecké výpovědi jednatelů původního
nájemce skladového areálu a další svědecké výpovědi.

4. Jakkoliv byly důkazní prostředky protichůdné, o tom
zda byla budova před úpravou zateplena či nikoli,
Nejvyšší správní soud je toho názoru, že správce daně
při hodnocení těchto důkazních prostředků nejen
jednotlivě, ale zejména v jejich vzájemné souvislosti
oprávněně dospěl k závěru, že o souladu se skuteč-
ností existují natolik vážné a důvodné pochyby, aby
činily účetnictví nevěrohodným, neúplným, neprů-
kazným nebo nesprávným. Lze tedy uzavřít, že správ-
ce daně unesl své důkazní břemeno vyplývající z § 31
odst. 8 písm. c) ZSDP.

5. Bylo tedy na stěžovateli, aby tyto pochybnosti správ-
ce daně vyvrátil, tj. aby setrval na svých původních tvr-
zeních a doložil, že přes vzniklé pochyby se sporný
účetní případ udál tak, jak je o něm účtováno, anebo
aby naopak korigoval svá původní tvrzení, nabídl tvr-
zení nová, reflektující existenci pochyb o souladu účet-
nictví se skutečností, a tato svá revidovaná tvrzení pro-
kázal. V projednávaném případě stěžovatel setrval na
svých původních tvrzeních, nicméně nedoložil, že
přes vzniklé pochyby se sporný účetní případ udál
tak, jak je o něm účtováno, a tudíž neunesl své
důkazní břemeno. Stěžovatel mohl předložit řadu
důkazů ze sféry mimo účetnictví i přes absenci projek-
tové dokumentace, např. fotodokumentaci objektu,
soupis prací a dodávek potvrzující, že v průběhu sta-
vebních prací byla z obvodového pláště či střechy
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odstraňována izolace apod. Stejně tak stěžovatel mohl
předložit důkazy, že došlo k zateplení předmětné
budovy v období od znaleckého posudku Ing. S. do
započetí stavebních prací v roce 2000. Nic takového
však stěžovatel neučinil.

Stěžovatel má pravdu, že § 31 odst. 9 ZSDP nedává
správci daně oprávnění vyzvat daňový subjekt k prokázá-
ní čehokoliv; v projednávaném případě však správce
daně požadoval pouze prokázání toho, co tvrdil stěžova-
tel sám, tedy že náklady na provedené stavební práce
oprávněně zahrnul do výdajů snižujících základ daně
z příjmů (resp. zvyšujících daňovou ztrátu) za příslušné
zdaňovací období. Stěžovatel měl tedy povinnost proká-
zat, že tyto výdaje byly vynaloženy na opravu, a nejsou
tudíž technickým zhodnocením, které okamžitě v plné
výši do daňově uznatelných nákladů zahrnout nelze,
a lze tak naopak činit pouze postupně formou daňových
odpisů.

Je nutno přisvědčit krajskému soudu, že za daných skut-
kových okolností nemohl stěžovatel unést své důkazní
břemeno jinak než právě prokázáním, jaký byl stav objek-
tu před opravou, a to samozřejmě nikoliv ve všech detai-
lech stavby jako takové, ale pouze ve vztahu k těm para-
metrům stavby, které byly či mohly být dotčeny
provedenými změnami a které byly relevantní pro posou-
zení dané otázky, zda se jednalo o opravu, nebo o rekon-
strukci či modernizaci.

Toto důkazní břemeno stěžovatel, jak již bylo vysvětleno,
neunesl, a to nikoli v důsledku toho, že by po něm byly
požadovány nadstandardní důkazy vymykající se okruhu
těch, které si daňové subjekty pro případ potřeby zajišťu-
jí, ale proto, že stěžovatel nebyl schopen dostát své důkaz-
ní povinnosti, neboť zanedbal či podcenil potřebu věro-
hodně prokázat oprávněnost zaúčtování nákladů na
předmětné stavební práce jako nákladů na běžné opravy,
a posléze v rámci daňové kontroly již nebyl schopen tento
nedostatek zhojit.

Pokud tedy stěžovatel věděl, že nemá k dispozici projekto-
vou dokumentaci (a tuto si nenechal dodatečně zpraco-
vat), mohl a měl zdokumentování prováděných stavebních
úprav věnovat takovou pozornost, aby tento nedostatek
byl v budoucnu schopen nahradit jinými důkazy.

Lze tedy uzavřít, že stěžovatel neunesl své důkazní břeme-
no ohledně prokázání stavu před provedením stavebních
prací, a tudíž ani ohledně svého tvrzení, že se jednalo
o výdaje na opravu, a nikoliv o technické zhodnocení.
Tato skupina námitek je tudíž nedůvodná.

I další rozsudek objasňuje rozdělení důkazního břemene
mezi daňový subjekt a správce daně a daná pravidla
zobecňuje.

2.1.3 Rozdělení důkazního břemene mezi daňový
subjekt a správce daně (podle rozsudku
NSS ze dne 30. 1. 2008, čj. 2 Afs 24/2007-119,
zveřejněného ve Sbírce rozhodnutí NSS
6/2008 pod č. 1572/2008)

Právní věta:
„Daňový subjekt plní svoji povinnost důkazní ve vztahu
k tvrzením, která správci daně předestře, prokáže-li tato
tvrzení svým účetnictvím, ledaže správce daně prokáže
[§ 31 odst. 8 písm. c) ZSDP], že ve vztahu k těmto tvr-
zením je účetnictví daňového subjektu nevěrohodné,
neúplné, neprůkazné nebo nesprávné.“

Daňové řízení je v České republice, obdobně jako
i v jiných státech, postaveno na zásadě, že každý daňový
subjekt má povinnost sám daň přiznat, tedy má břemeno
tvrzení, ale také povinnost toto své tvrzení doložit, tj. má
i břemeno důkazní. Toto své břemeno daňový subjekt plní
v důkazním řízení, které vede správce daně. Podle § 31
odst. 9 ZSDP daňový subjekt prokazuje všechny skuteč-
nosti, které je povinen uvádět v přiznání, hlášení a vyúčto-
vání nebo k jejichž průkazu byl správcem daně v průběhu
daňového řízení vyzván. Toto ustanovení však, jak již více-
krát potvrdil Ústavní soud (viz především jeho nález 
ze dne 24. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 38/95, publ. pod 
č. 133/1966 Sb. a č. 33/1995 Sb. ÚS), nedává správci
daně oprávnění vyzvat daňový subjekt k prokázání čeho-
koliv, ale pouze k prokázání toho, co tvrdí tento subjekt
sám. Pravidlo, že v daňovém řízení nese důkazní břeme-
no daňový subjekt, má některé výjimky – ve věci stěžova-
tele je podstatný zejména § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP,
podle něhož správce daně prokazuje existenci skuteč-
ností vyvracejících věrohodnost, průkaznost, správnost
či úplnost účetnictví a jiných povinných evidencí či záz-
namů, vedených daňovým subjektem. Uvedená ustano-
vení ZSDP v jejich ústavně konformním výkladu vytvářejí
vyvážený komplex povinností tvrzení a povinností důkaz-
ních mezi daňovým subjektem a správcem daně.

Daňový subjekt má v první řadě povinnost tvrdit skuteč-
nosti relevantní pro jeho daňovou povinnost. Konkrétní
obsah povinnosti tvrzení pak vychází zejména z přísluš-
ných ustanovení daňového práva hmotného, v případě
stěžovatele pak z § 19 odst. 1 zákona č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), podle
něhož, pokud tento zákon nestanoví jinak, plátce má
nárok na odpočet daně, pokud jím přijatá zdanitelná plně-
ní, uskutečněná jiným plátcem, nebo zboží z dovozu, pou-
žije při podnikání nebo při činnosti vykazující všechny
znaky podnikání kromě toho, že je prováděna podnikate-
lem. Znamenalo to tedy, že stěžovatel byl v jeho kon-
krétním případě povinen tvrdit, chtěl-li uplatnit nárok na
odpočet DPH, že od jiné osoby, která v době transakce
byla plátcem DPH, přijal věci zákonem charakterizované
jako zdanitelná plnění (takovými nepochybně mohou být
i pohonné hmoty) a že tyto věci použil při podnikání. Ve
věci stěžovatele bylo mezi účastníky sporné a pro výsledek
řízení před žalovaným určující, zda stěžovatel vůbec přijal
pohonné hmoty od jím označeného dodavatele (který – 
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– a to naopak sporné není – v době uskutečnění transak-
ce byl plátcem DPH).

Způsob, jakým daňový subjekt plní svoji důkazní povin-
nost, vyplývá ze shora citovaných § 31 odst. 9 a odst. 8
písm. c) ZSDP. Daňový subjekt je povinen na základě pří-
slušných zákonných ustanovení vést účetnictví [§ 1 záko-
na č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účet-
nictví“)] či jiné povinné záznamy či evidence (viz zejména
§ 11 zákona o DPH). Smyslem a účelem účetnictví je
poskytnout tomu, kdo je vede, i oprávněné třetí osobě (ve
věcech daní tedy správci daně), věrohodný, úplný, prů-
kazný a správný přehled o jeho předmětu, kterým je –
zjednodušeně řečeno – hospodaření daňového subjektu.
Z hlediska metod zaznamenávání se u účetnictví jedná
o standardizovaný, formalizovaný a značně detailní pře-
hled o hospodaření, který by, je-li veden předepsaným
způsobem, neměl umožnit, aby o hospodaření dotyčného
daňového subjektu byl podán zkreslený obraz. Daňový
subjekt proto splní svoji povinnost důkazní ve vztahu
k tvrzením, která správci daně předestře, prokáže-li tato
tvrzení svým účetnictvím, ledaže správce daně prokáže,
že ve vztahu k těmto tvrzením je účetnictví daňového sub-
jektu nevěrohodné, neúplné, neprůkazné nebo nespráv-
né. Správce daně nemá povinnost prokázat, že údaje
o určitém účetním případu jsou v účetnictví daňového
subjektu zaznamenány v rozporu se skutečností, je však
povinen prokázat, že o souladu se skutečností existují
natolik vážné a důvodné pochyby, že činí účetnictví nevě-
rohodným, neúplným, neprůkazným nebo nesprávným.

Ne každá chyba v účetnictví proto bude způsobovat
takto požadovanou intenzitu pochybností; budou to
pouze takové nesrovnalosti, jež přímo (nedostatkem spo-
lehlivých informací o konkrétním účetním případu) či
nepřímo (celkovou nevěrohodností účetnictví, i když toto
na první pohled o konkrétním účetním případu předepsa-
né informace poskytuje) zatemní obraz o hospodaření
daňového subjektu.

Správce daně je zde povinen identifikovat konkrétní sku-
tečnosti, na základě nichž hodnotí předložené účetnictví
jako nevěrohodné, neúplné, neprůkazné či nesprávné.
Jen takto totiž může unést své důkazní břemeno vyplýva-
jící z § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP.

Usnese-li správce daně své důkazní břemeno, je na
daňovém subjektu, aby prokázal soulad účetnictví se
skutečností, tj. aby setrval na svých původních tvrzeních
a doložil, že přes vzniklé pochyby se sporný účetní případ
udál tak, jak je o něm účtováno, anebo aby naopak kori-
goval svá původní tvrzení, nabídl tvrzení nová, reflektující
existenci pochyb o souladu účetnictví se skutečností,
a tato svá revidovaná tvrzení prokázal. Důkazní prostřed-
ky zde budou pravidelně pocházet ze sféry mimo účetnic-
tví a de facto nahradí či doplní nevěrohodné, neúplné,
neprůkazné či nesprávné účetnictví (srov. v této souvislos-
ti z bohaté judikatury Nejvyššího správního soudu např.
jeho rozsudek ze dne 30. 8. 2005, čj. 5 Afs 188/2004-63,
publ. na www.nssoud.cz).

Smysl a účel takto rozloženého důkazního břemene mezi
daňový subjekt a správce daně je z pohledu Nejvyššího
správního soudu evidentní a odpovídá i ekonomické reali-
tě daňově-právních vztahů. Bylo by jistě teoreticky možné,
avšak velmi nehospodárné, aby důkazní břemeno v daňo-
vém řízení nesl vždy a ve všech ohledech správce daně.
Správce daně by ovšem za takové situace musel pro účely
každého vyměření daně složitě zjišťovat relevantní skuteč-
nosti, k čemuž by potřeboval, mělo-li být takové zjišťování
přiměřeně účinné, značně rozsáhlejší materiální i perso-
nální zdroje, než jaké má k dispozici. Proto – kvůli ekono-
mické efektivitě výběru daní – je povinnost tvrzení
a povinnost důkazní uložena daňovému subjektu, který
povinnost důkazní může relativně jednoduše splnit svým
účetnictvím, avšak jen za předpokladu, že nebude správ-
cem daně zpochybněno. Drtivá většina daňových případů
se tak vyřídí v rovině správcem daně vůbec nezpochybně-
ného tvrzení, menší část v rovině tvrzení doloženého účet-
nictvím, resp. jinou povinnou evidencí, a teprve poměrně
malá část bude za situace, kdy správce daně relevantně
zpochybní účetnictví či jinou povinnou evidenci daňového
subjektu, řešena „plnohodnotným“ dokazováním v daňo-
vém řízení.

Stěžovatel proto nemá pravdu, usuzuje-li, že své důkaz-
ní břemeno unesl tím, že předložil formálně bezvadné
doklady o přijetí zdanitelného plnění (pohonných hmot).
Správce daně totiž naopak unesl své důkazní břemeno
ve smyslu § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP, neboť prokázal, že
o souladu stěžovatelova účetnictví se skutečností jsou
natolik vážné a důvodné pochyby, že je činí ve vztahu
k dodávkám pohonných hmot, u nichž chtěl stěžovatel
uplatnit odpočet DPH, nevěrohodným.

Správce daně totiž prokázal, že v době, kdy se dodávky
pohonných hmot měly uskutečnit, bylo nejasné, zda
dodavatel vůbec pohonnými hmotami obchoduje, a rov-
něž bylo nejasné, kdo fakticky (ekonomicky) údajného
dodavatele ovládal a kontroloval (správce daně totiž pro-
kázal, že ten, kdo měl údajně být tehdejším společníkem
a jednatelem společnosti VEBAHN, spol. s r. o., pan L., ve
skutečnosti o fungování společnosti nic nevěděl a že spo-
lečnost zřejmě ekonomicky ovládal někdo jiný). Uvedené
nejasnosti vytvářely zásadní pochybnost o tom, zda vůbec
fyzicky existovalo a bylo uskutečněno tvrzené zdanitelné
plnění. Nejvyšší správní soud již uvedl, že prokazuje-li
daňový subjekt nárok na nadměrný odpočet daně z při-
dané hodnoty formálně bezvadným daňovým dokladem,
ale o faktickém stavu jsou pochybnosti, je součástí důkaz-
ní povinnosti daňového subjektu prokázání existence zda-
nitelného plnění.

Za takovéto situace byl stěžovatel povinen prokázat, že
vskutku fakticky obdržel v rozhodném období pohonné
hmoty v deklarovaném množství a že je obdržel právě od
společnosti VEBAHN, spol. s r. o.

Nejvyšší správní soud tak ve výše uvedeném rozsudku
objasnil základní hranice mezi důkazní povinností daňo-
vého subjektu a správce daně.
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Pozorný čtenář se na tomto místě zajisté zamyslí nad tím,
jak přesně zjistit hranici mezi tím, kdy daňovým subjek-
tem předané důkazy (např. účetnictví) postačí bez další-
ho zkoumání pro obhájení jeho daňové povinnosti, a jak
silná intenzita musí být pochybností správce daně, aby
odůvodnila start „nového kola“ dokazování?

I při podrobném studiu judikatury zjistíme, že jasná a jed-
noznačná hranice neexistuje. Z některých rozsudků se
dozvíme, že svoji důkazní povinnost neunesl daňový sub-
jekt, z jiných zase, že na tomtéž ztroskotal správce daně.

Kromě evidentních excesů, kdy správce daně vyzývá
k prokázání nemožného (např. již výše uvedené skuteč-
nosti, že poplatník neměl více příjmů, než uvádí) se pak
musíme spokojit s tím, že velmi záleží na tzv. příběhu, tedy
na konkrétních okolnostech každého případu. I když býva-
jí používány složité právní formulace, je faktem, že z kaž-
dého spisu si rozhodující orgány získávají určitý obraz
o tom, zda příslušné řízení probíhalo korektně či nikoli.
Vzhledem k tomu, že to, co se může pro jednoho zdát
šikanózní, může být pro jiného běžné, normální, záleží
v hraničních případech skutečně na tom, jaký osobní vjem
získá ten, kdo v konečném důsledku rozhoduje.

V horší situaci budou nepochybně ti, z jejichž kauz vyply-
ne obchodování s „bílými koňmi“, nekontaktními či opa-
kovaně sankcionovanými subjekty, a v jiné ti, jimž dlouho-
době není co vytknout. Svou roli pak nepochybně hraje
i kvalitní práce pracovníků správce daně i schopná obrana
jejich zástupců (např. daňových poradců). Správce daně
si musí vždy uvědomovat, že jeho hodnocení situace
nemůže být podloženo jen jeho pocity, ale musí mít i kon-
krétní, nezpochybnitelné důkazy.

Příklad č. 8

Z praxe
Firma AAA, s. r. o., vede podvojné účetnictví. Eviduje
v něm několik let staré závazky, u kterých hrozí apli-
kace příslušných ustanovení zákona o daních z příj-
mů, které požadují navýšit základ daně po 36 měsí-
cích od splatnosti či při jejich promlčení. Tomuto
nebezpečí společnost čelí tím, že pravidelně každý rok
po dohodě se svým věřitelem prodlužuje splatnost
závazků vždy o jeden další rok.

Správce daně přijde na kontrolu a vidí např. pět let
„staré“ závazky. Firma své důkazní břemeno splnila
předložením účetnictví a dalších evidencí (kniha faktur
apod.), ze kterých vyplývá, že díky pravidelnému pro-
dlužování splatnosti není žádný závazek po splatnosti
více než 36 měsíců či promlčen.
Přesto správce daně pojme podezření, že dodanění
mělo být již dávno provedeno a začne shánět důkazy.
Argumentuje tím, že mnohaletá splatnost pohledávek
je neobvyklá a žádá odstranit pochybnosti, zda sku-
tečně k prodloužení splatnosti došlo.

Kontrolovaná firma předloží řádně sestavené a pode-
psané dodatky ke smlouvám, které osvědčují pravidel-
né prodlužování splatnosti závazků. Zároveň navrhne
zástupce smluvních stran jako svědky. Ti potvrdí, že
dodatky byly řádně a včas jimi podepsány. Firma tedy
unesla své důkazní břemeno.

A právě v tomto okamžiku se setkáváme s nečastějším
zdrojem sporů v této oblasti. Pracovníci správce daně jsou
zklamáni, že firma má všechno v pořádku, protože se již
těšili na tučné dodanění neuhrazených závazků. Snaží se
proto někdy dále zpochybňovat údaje daňového subjektu.
Pokud by totiž v této fázi vyzvali daňový subjekt, aby např.
prokázal, že dodatky ke smlouvám byly podepsány oprav-
du v den, který je na nich uveden, a nikoli např. den před
kontrolou, mohou se snadno dostat právě za zákonnou
hranici jim vymezenou.

Jak je totiž popsáno výše, daňový subjekt již předtím
v rámci svědeckých shodnou výpovědí obou smluvních
stran prokázal, že dodatky byly podepsány v den na nich
uvedený.

Tím tedy přechází důkazní břemeno opět na správce daně
a ten musí prokázat důvod svých dalších pochybností.
Nestačí tedy říct „Zdá se nám nevěrohodné, že by dodat-
ky byly podepsány v den na nich uvedený“. Musí prokázat
proč. Kdyby správce daně měl např. k dispozici výpověď
jiného svědka, který viděl smluvní strany tento konkrétní
dodatek podepisovat den před kontrolou, měly by
pochybnosti správce daně určitý podklad.

I když pochybnosti správce daně má, musí být vždy dosta-
tečné síly. Často se totiž hledají důvody v jiné oblasti.
V daném případě např. správce daně rozporoval skuteč-
nost, že prodloužení splatnosti nebylo zachyceno ve zprá-
vě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. I když
panují různé názory na to, zda v této zprávě musí být tako-
vé závazky zahrnuty, pracovně připusťme, že ano.

Co má vyšší důkazní sílu? Řádně podepsaný dodatek ke
smlouvě či neuvedení (a ještě k tomu sporné) v nějaké
zprávě? (Na tomto místě řešíme čistě daňovou stránku
věci, a nikoli případné sankce za nedodržení obsahu zprá-
vy o vztazích).

Na rozdíl např. od katastru nemovitostí, kdy účinnost
smlouvy o prodeji nemovitosti je odvozována až od práv-
ních účinků vkladu do katastru, u ostatních smluv tomu
tak není. Není tedy možno odvozovat existenci či neexi-
stenci smlouvy ve vztahu k jejímu uvedení do nějaké (byť
případně zákonem předepsané) zprávy.

Na výše uvedeném příkladu jsme tak demonstrovali 
„ping-pong“ přenosu důkazního břemena mezi daňovým
subjektem a správcem daně. Správce daně nemůže zneu-
žívat tzv. volného hodnocení důkazů.
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3 Volné hodnocení důkazů

Správce daně provádí tzv. volné hodnocení důkazů, což
ovšem neznamená postup, při kterém vyloučí argumenty
ve prospěch daňového subjektu a nahradí je svým osob-
ním dostatečně nedoloženým a neodůvodněným pocitem.

Volné hodnocení důkazů je zakotveno v § 8 odst. 1: 
„(1) Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle
své úvahy. Správce daně posuzuje každý důkaz jednotlivě
a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom při-
hlíží ke všemu, co při správě daní vyšlo najevo.“

Někteří pracovníci správce daně mají tendenci volné hod-
nocení důkazů považovat za proces, kdy si „zcela volně“
určí, které důkazy se jim líbí více a které méně a mají pocit,
že v této oblasti nepodléhají žádným dalším omezením.

Na tomto místě je vhodné citovat:

„Volné hodnocení důkazů znamená, že neexistují žádná
pevná pravidla, která by určovala míru důkazů potřeb-
ných k prokázání určité dokazované skutečnosti ani váhu
či důkazní sílu jednotlivých důkazů (tedy míru jejich věro-
hodnosti). Hodnocení věrohodnosti a pravdivosti důka-
zů představuje konečnou syntézu, k níž dochází na
základě předchozí analýzy poznatků o pramenech
důkazů, o závažnosti skutečností z nich vyplývajících,
o jejich souvislosti a návaznosti na jiné skutečnosti
a důkazy.

Volné hodnocení důkazů je postaveno na vnitřním pře-
svědčení správce daně, v žádném případě však nezname-
ná libovůli v jeho postupu, nýbrž přísný logický postup
opřený o znalost zákonů a jiných právních předpisů,
právní vědomí o všestranné, hluboké a logické zhodnoce-
ní jednotlivých důkazů v jejich vzájemných souvislostech,
s přihlédnutím ke všem okolnostem případu.“1

Jinými slovy, správce daně by měl nezaujatě prozkoumat
váhu jednotlivých důkazů i jejich seskupení v jeden celek.
Neznamená to ovšem přístup typu „ty tři svědky, kteří
hovořili ve prospěch daňového subjektu, nebudeme brát
na vědomí, ale daň doměříme na základě výslechu čtvrté-
ho svědka, který hovořil naopak v neprospěch daňového
subjektu“. Samozřejmě někteří svědci či některé důkazy
mohou být věrohodní více a některé méně, správce daně
je ale povinen je zhodnotit a přezkoumatelným způsobem
uvést, proč k některým přikládá větší váhu, a k některým
nikoli.

Nelze tedy např. říct „Výpověď svědka jsme neuznali, pro-
tože je nevěrohodný“. Je nutno vysvětlit, proč je nevěro-
hodný atd.

Správce daně po provedeném dokazování určí, které sku-
tečnosti považuje za prokázané, a které nikoliv, a na
základě kterých důkazních prostředků; o hodnocení důka-
zů sepíše úřední záznam, pokud se toto hodnocení neu-
vádí v jiné písemnosti založené ve spise.

Správce daně je též povinen dbát, aby skutečnosti roz-
hodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny
co nejúplněji, a není v tom vázán jen návrhy daňových
subjektů. Toto pravidlo v ZSDP nebylo, daň musí být sta-
novena a zjištěna správně (a nikoli pouze tak, aby nebyly
kráceny příjmy státního rozpočtu).

Lze tedy uzavřít, že poměr sil mezi daňovým subjektem
a správcem daně není vyrovnaný, větší tíha povinností leží
na daňovém subjektu. Na druhé straně ale není ani bez-
nadějný, správce daně nemá právo jen ukazovat „palcem
nahoru či palcem dolů“, ale veškeré své názory a hodno-
cení musí mít jasně doloženy a zdůvodněny. Zdůvodnění
pak nemůže vyplývat z jeho libovůle a z racionálního
a logického zhodnocení důkazů (ne tedy pouze z jeho
„představ, co je správné“).

Dokazování

1 BAXA, Josef a kol. Daňový řád. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 513.
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1 Historický exkurz do problematiky 
daňových rájů

Daňové ráje, někdy též nazývané nespolupracující juris-
dikce, začaly vznikat na počátku 20. století. Lze za ně
považovat ty státy, které jsou schopny financovat vlastní
veřejné služby bez výběru daní z příjmů nebo jen s nomi-
nálními daněmi. Nabízejí se jako místa, která mohou nere-
zidenti využít, aby unikli zdanění v zemi bydliště. Jejich pri-
márním účelem je tedy napomoci ke snížení daňové
zátěže poplatníků a pod anonymitou vlastnictví ochránit
jejich majetek. Fungování daňových rájů závisí na jejich
schopnosti nabídnout společnostem či jednotlivcům mož-
nost se formálně v dané jurisdikci usídlit, aniž by zde vyko-
návaly podnikatelské aktivity, anebo se do dané země sku-
tečně přestěhovali či přesídlili. Charakteristickým rysem
daňových rájů jsou netransparentní daňové systémy
s výhodnými daňovými podmínkami, které se mohou
vyskytovat v podobě nulového či jen velmi nízkého zdanění,
kde lze jen stěží prosadit efektivní výměnu informací.

Na straně poplatníka tedy přinášejí jisté výhody, ale na
druhé straně je na daňové ráje pohlíženo také jako na
destinace napomáhající k daňovým únikům a vyhýbání se
daňové povinnosti. Často jsou spojovány i s praním špina-
vých peněz. Je však třeba rozlišovat mezi klasickým 
offshore centrem, které představuje ten pravý daňový ráj,
a onshore jurisdikcí, která je standardní destinací s řadou
daňových pobídek.

V mnoha ohledech je hlásáno, že daňové ráje uskutečňují
škodlivé daňové praktiky, které často vedou k vyčerpávání
daňových základen jiných států a k nerovnováze v jejich
finančních systémech. Podle OECD způsobují fiskální pro-
blémy, neboť zkreslují globální finanční a investiční toky
mezi zeměmi. Nehledě na skutečnost, že jsou považovány
za jeden z kořenů celosvětové hospodářské krize.

Počet transakcí uskutečněných prostřednictvím daňových
rájů také neslábne, naopak významně sílí. Lze pozorovat,
že toky kapitálu se do těchto destinací časem výrazně zvy-
šují. Dokonce se odhaduje, že až 60 % celosvětových
finančních prostředků je přenášeno přes daňové ráje
a finanční centra, tzn. tam, kde je příznivý daňový režim,
minimum omezení a utajené soukromé vlastnictví. Je
proto nezpochybnitelné, že daňové ráje se staly hlavními
hráči na finančních trzích a jsou významným útočištěm
pro kapitálové toky. Sama OECD také spekuluje, že více
než polovina všech mezinárodních bankovních půjček
a přibližně třetina přímých zahraničních investic je směřo-
vána skrze daňové ráje. A dokonce až 50 % obchodních
transakcí plynoucích do daňových rájů je fiktivních a usku-
tečněných pouze „na papíře“.

Vzhledem k mnoha negativním dopadům působení daňo-
vých rájů na investiční rozhodování a tím na vnitrostátní
daňové základy řady zemí, se OECD v roce 1996 zavázala
nalézt takové nástroje, které by tyto negativní dopady eli-
minovaly. V této době vrcholily i snahy Evropské unie
o nastolení spravedlivé daňové soutěže, které o rok
později vyústily v návrh a přijetí Kodexu chování pro zda-
ňování společností (tzv. Code of Conduct). Organizace
OECD tak nastartovala dlouhodobý projekt související
s bojem proti škodlivým daňovým praktikám. Původní cíl
projektu byl zaměřen na boj proti vyhýbání se dani, nic-
méně v současnosti je projekt soustředěn na zlepšení
transparentnosti daňových systémů a zvýšení účinného
přístupu k informacím, které jsou při odstraňování vyhý-
bání se dani nezbytné.

V první fázi měla OECD zájem navázat spolupráci v daňo-
vých záležitostech s dosud nekooperujícími daňovými ráji.
V roce 2000 tak byly identifikovány daňové ráje, které
nespolupracovaly, tzn. ty, které neposkytovaly dostateč-
nou výměnu informací a jejichž daňový systém nebyl
dostatečně transparentní. OECD si ale samozřejmě 
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uvědomovala, že tato cesta bude nelehká, a spíše předpo-
kládala, že na spolupráci při odstraňování praktik způso-
bujících škodlivou daňovou soutěž daňové ráje vůbec
nepřistoupí. Z tohoto důvodu navrhla alespoň opatření,
která by účinně jejich nežádoucí praktiky eliminovala. Pos-
tiženým státům bylo a v postatě stále je doporučováno,
aby na národní úrovni zavedly do své legislativy CFC pra-
vidla (Controlled Foreign Corporation Regimes) nebo FIF
pravidla (Foreign Investment Fund Regimes), omezily
osvobození příjmů z prodeje podílů na společnostech,
zavedly pravidla pro efektivní výměnu informací, aplikova-
ly pravidla o převodních cenách založených na principu
tržního odstupu a zavedly taková opatření, která by jim
umožnila přístup k bankovním informacím. Na úrovni
smluv o zamezení dvojího zdanění by naopak měla být
využita opatření týkající se efektivní výměny informací,
měla by být aplikována opatření proti daňovým únikům,
zahájena spolupráce při vymáhání daňových pohledávek
a mělo by dojít k vypovězení smluv se zeměmi, jež jsou
považovány za daňové ráje. Nutno podotknout, že řada
těchto doporučení je v současnosti jednotlivými státy sku-
tečně aplikována.

Postupem času se OECD podařilo přimět řadu nespolu-
pracujících daňových rájů k vyvinutí iniciativy ke zvýšení
transparentnosti a výměně informací mezi nimi a ostatní-
mi zeměmi. Ze seznamu nespolupracujících daňových
rájů a preferenčních daňových režimů, čítající tehdy na 
47 jurisdikcí, tak byly postupně vyjmuty např. Bermudy,
Kajmanské ostrovy, Kypr, Malta, Mauricius a San Marino,
dále Aruba, Bahrajn, Ostrov Man, Nizozemské Antily
a Seychely. V roce 2004 tak na seznamu nespolupracují-
cích zemí zůstalo pouhých pět států, mezi kterými byla
Andora, Lichtenštejnsko, Libérie, Monako a Marshallovy
ostrovy. V roce 2007 se podařilo navázat spolupráci
v daňové oblasti s Marshallovými ostrovy a Libérií, takže
na seznamu zemí zůstávaly už jen tři státy. O dva roky
později, tj. v roce 2009, byly i státy Andora, Monako a Lich-
tenštejnsko ze seznamu nespolupracujících daňových rájů
vyškrtnuty, neboť také implementovaly OECD standardy
o výměně informací. Na seznamu nespolupracujících
daňových rájů v současnosti nefiguruje žádný stát.

Na podporu efektivní výměny informací mezi jednotlivými
daňovými jurisdikcemi, která se stala jednou z klíčových
priorit, bylo v roce 2001 členskými zeměmi OECD a někte-
rými nečlenskými státy zřízeno také Globální fórum pro
transparentnost a výměnu informací pro daňové účely.
Jeho činnost spočívala v návrhu standardů transparent-
nosti a výměny informací, které jsou aplikovatelné pro-
střednictvím Modelové smlouvy o výměně informací ve
věcech daňových, a jsou také obsaženy v článku 26 Mode-
lové smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majet-
ku. Standardy zajišťují výměnu informací na požádání
a dostupnost relevantních informací o vybraných subjek-
tech. V současnosti je po celém světě uzavřeno přes 3 000
smluv o výměně informací mezi daňovými správami
a nadále dochází k intenzivnímu uzavírání mezinárodních
smluv o výměně informací mezi daňovými ráji a ostatním
světem a též k jejich ratifikacím.

Určitou roli v boji proti preferenčním daňovým režimům
a daňovým rájům na poli Evropské unie sehrál i Kodex
chování pro zdaňování společností, jež byl Evropskou
komisí oficiálně publikován 11. listopadu 1998. Kodex
představuje právně nezávaznou normou (někdy též nazý-
vanou jako gentlemanskou dohodu), jejímž přijetím se
státy zavazují zrušit svá daňová opatření, která evokují
škodlivou daňovou konkurenci, a do budoucna je znovu
nezavádět. Kodex tak vylučuje preferenční daňová opat-
ření a vyzývá státy, aby nezaváděly opatření, která jsou
škodlivá a narušují fungování jednotného vnitřního trhu.
Jeho cílem je udržet spravedlivou daňovou konkurenci
a vymýtit tu škodlivou.

2 Současné tendence v boji proti 
daňovým rájům

Dnešním problémem mnoha států, který vyvstal z nedáv-
né finanční a hospodářské krize, je otázka rozpočtových
úspor, tj. zabránění výpadkům daňových příjmů ve veřej-
ných rozpočtech. Mnohé státy tak musí této skutečnosti
aktuálně čelit, přičemž v době fiskální konsolidace je boj
proti praktikám daňových rájů a obecně i daňovým pod-
vodům mnohem obtížnější. Současné tendence, které se
na poli Evropské unie objevily, směřují právě do omezo-
vání daňových podvodů a úniků. Snahou je zvýšit daňové
příjmy a poskytnout prostor k restrukturalizaci daňových
systémů tak, aby podporovaly hospodářský růst a nastar-
tovaly pozitivní ekonomický vývoj. Význam daňové politi-
ky byl v této souvislosti deklarován i v rámci Evropského
semestru (viz Sdělení Komise o roční analýze růstu na rok
2012, COM/2011/815) a Paktu euro plus (viz Závěry
Rady ze dne 16. února 2012, 6404/1/12 rev. 1). Tuto sku-
tečnost uznala a podporuje i skupina států G20.

S ohledem na odlišnost daňových systémů jednotlivých
členských zemí Evropské unie je podporováno, aby si zvý-
šení daňových příjmů zajistil každý stát zvlášť, přičemž je
vyžadováno, aby byly dodrženy principy řádné správy
v oblasti daní, aby se zintenzivnil boj proti daňovým pod-
vodům a únikům, a to vše v souladu s politikou Evropské
unie. Dále je kladen důraz na potírání praní špinavých
peněz a financování terorismu. Členským státům je dopo-
ručováno, aby rozšířily daňové základy a zlepšily výběr
daní. V této souvislosti byla v průběhu prosince 2012
vydána Evropskou komisí tisková zpráva pod názvem
„Akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům
a únikům“, která nastiňuje širokou škálu řešení pro posíle-
ní boje proti daňovým podvodům jak na straně přímých,
tak i nepřímých daní.

Hlavním cílem je sjednotit opatření proti daňovým podvo-
dům a spojit síly všech členských států dohromady, neboť
výměna osvědčených postupů zlepší boj nejen proti
daňovým rájům, ale i jiným škodlivým daňovým prakti-
kám. Kromě iniciativ a doporučení pro lepší využití stáva-
jících nástrojů proti daňovým podvodům, v nichž je nutné
pokročit, představuje Evropská komise také nové iniciati-
vy pro zajištění ucelené politiky v boji proti vyhýbání se
daňovým povinnostem a v boji proti daňovým rájům.
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V Akčním plánu jsou nastíněny cíle, kterých by mělo být
dosaženo. Mimo jiné jsou zde zmíněna nápravná opatření
vůči třetím zemím, tj. daňovým rájům, které jsou spojová-
ny i s poměrně diskutovaným problémem agresivního
daňového plánování. Cílem je tedy sladit opatření člen-
ských zemí Evropské unie, která se zaměřují na určité
jurisdikce, ať již uvedené na černé či šedé listině. Iniciati-
vy směřují vůči těm daňovým rájům, které nesplňují
minimální standardy dobrého řízení v oblasti daní.
Pokud by ale nebyla žádná opatření přijata, členské státy
by mohly mít i nadále problémy s příjmy do rozpočtu
a k jejich zajištění by tak musely zvyšovat daně, což je
v mnoha ohledech ekonomicky neefektivní.

Konkrétní cíle, kterých by mělo být dosaženo v rámci boje
proti daňovým rájům, které nesplňují minimální standardy
řádné správy, směřují do těchto oblastí ( jak uvádí Akční
plán):
� odstranit mezery a možnosti zneužití systémů přímých

daní členských států (ve vnitrostátních právních před-
pisech a v úmluvách o zamezení dvojího zdanění) – to
by přispělo k boji proti dvojímu nezdanění a agresivní-
mu daňovému plánování;

� zlepšit efektivnost opatření členských států proti mezi-
národním mechanismům vyhýbání se daňové povin-
nosti – to by přispělo k boji proti agresivnímu daňové-
mu plánování, které je spojeno s daňovými ráji;

� posílit v kontextu Evropské unie vliv členských států na
třetí země v daňových záležitostech – to by řešilo pro-
blém států, které nesplňují minimální standardy dob-
rého řízení.

Dosažení těchto cílů by mělo spočívat ve vytvoření plat-
formy pro řádnou správu daní, čímž se míní vypracovat
soubor kritérií, podle kterých by bylo možno určit, která
třetí země, resp. daňový ráj, nesplňuje minimální standardy
řádné správy daní. Přičemž minimální standardy řádné
správy daní spočívají v přijetí právních, regulačních
a administrativních opatření, která mají být v souladu se
standardy o transparentnosti a výměně informací, a mají
být účinně aplikovány. To se dotýká zejména výměny
informací o vlastnictví a identifikačních údajích daňových
subjektů. Daná jurisdikce by také měla zajistit, aby všech-
ny subjekty vedly spolehlivé účetní záznamy a aby byly
k dispozici bankovní informace. Výměna informací by
měla být realizována na základě vzájemných dohod, a to
efektivně.

V souvislosti s účinnější výměnou informací a v důsledku
implementace směrnice Rady č. 2011/16/EU ze dne 
15. 2. 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení
směrnice 77/799/EHS byly také přijaty standardní formu-
láře pro výměnu informací v oblasti daní. Jisté vidiny pro
posílení automatické výměny informací mezi členskými
státy a třetími zeměmi spatřuje Evropská unie i ve vývoji
amerického zákona o podávání informací o zahraničních
účtech pro daňové účely (FATCA).

Byl také představen zcela nový nástroj ke zlepšení správní
spolupráce v oblasti přímých daní v podobě aplikace „TIN
on EUROPA“, která by měla zefektivnit automatickou
výměnu informací mezi členskými státy o daňových sub-
jektech. Zmíněná aplikace obsahuje vzory oficiálních iden-
tifikačních dokumentů s národními daňovými identifikač-
ními čísly (TIN) a měla by vést k ucelenějšímu pojetí
daňových identifikačních čísel na úrovni Evropské unie.

Dále představuje vytvoření platformy řádné správy daní
eliminaci škodlivých daňových opatření v oblasti zdanění
podniků. Doporučení jsou tedy směřována i ke zlepšení
účinného naplňování Kodexu chování pro zdaňování 
společností.

Vzhledem k tomu, že na mezinárodním trhu přeshranič-
ních vkladů stále hrají významnou roli finanční centra
s přísnými předpisy o ochraně bankovního tajemství (dle
odhadů se předpokládá, že např. vklady na Kajmanských
ostrovech a ve Švýcarsku představují téměř 20 % všech
celosvětových vkladů nebankovních subjektů), jsou výraz-
ně podporována jednání o změnách stávajících dohod
Evropské unie o úsporách se Švýcarskem, Andorrou,
Monakem, Lichtenštejnskem a San Marinem. Tím by se
značně posílila schopnost členských států vybírat od svých
obyvatel daně z investičních výnosů. O této skutečnosti se
přesvědčily nedávno i Německo a Velká Británie, které se
Švýcarskem v této záležitosti uzavřely dvoustranou dohodu
o poskytnutí plateb na nezdaněná aktiva.

Na odstraňování škodlivých rysů daňových rájů se pracu-
je i na základě univerzálně přijatých pravidel o výměně
informací na vyžádání a o transparentnosti, a to po úspěš-
ném obnovení Globálního fóra OECD o transparentnosti
a výměně informací pro daňové účely. Pro Evropskou unii
je Globální fórum významné, aktivně se v rámci něho
podílí na diskusích ohledně efektivní výměny informací
a úzce také spolupracuje s OECD. Přestože se mnohé
daňové ráje zavázaly zmíněné zásady dodržovat, tak to ale
ještě nemusí nutně znamenat, že své závazky uvedly do
praxe. Tato dosud nezodpovězená otázka je v současnos-
ti předmětem analýzy. Podpora takovéto zásady ve třetích
zemích je ale bezpochyby významná jak pro OECD, tak
pro Evropskou unii.

Taktéž v zájmu lepšího dodržování daňových předpisů se
rozhodla Evropská komise vypracovat Evropský kodex
daňového poplatníka, v němž budou definovány osvěd-
čené metody pro zlepšení spolupráce a důvěry mezi
správci daní a daňovými poplatníky. V této záležitosti již
byly zahájeny počátkem roku 2013 veřejné konzultace, které
trvají od 25. 2. 2013 a budou pokračovat do 17. 5. 2013.
Nejen podniky a organizace, ale i občané, jsou vítání, aby
k této konzultaci jakkoliv přispěli1. Očekává se, že použí-
váním kodexu daňovými správami se zlepší vztahy mezi
daňovými poplatníky a správci daně, zvýší se transparent-
nost daňových předpisů a tím se sníží i riziko vzniku chyby
s potenciálně vážnými důsledky pro daňové poplatníky,
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a zlepší se tak dodržování daňových předpisů, což by
mělo přispět k efektivnějšímu výběru daní.

Doporučení a návrhy jsou přijímány nejen na poli Evrop-
ské unie, ale i na poli OECD, přičemž směřují ke zlepšení
mezinárodní daňové spolupráce mezi vládami, včetně
lepší výměny informací a transparentnosti daňových
systémů s cílem čelit mezinárodnímu vyhýbání se daňo-
vým povinnostem a daňovým únikům. Mimo jiné OECD
navrhuje i otevřenější a důvěryhodnější spolupráci mezi
úřady a firmami. V rámci efektivní výměny informací
OECD stále přichází s novými doporučeními včetně návr-
hu, aby vlády intenzivně uzavíraly dohody s daňovými ráji
o výměně informací. OECD v této souvislosti doporučuje
i několik opatření, která by mohla být proti daňovým
rájům zaváděna. Jedná se o využívání obecných a specific-
kých pravidel proti zneužívání. Státy by samozřejmě měly
zavedení, případně revizi již implementovaných pravidel
a opatření zvážit, přičemž by se měly zapojit do sdílení
informací k této problematice pro účely detekce, odvráce-
ní a odstranění škodlivých daňových praktik.

Závažnost problému si uvědomuje např. i Mezinárodní
sdružení daňových poradců CFE, které naplánovalo na
21. března 2013 na dané téma konferenci v Bruselu. Jejím
cílem byla diskuse nad problematikou daňového plánová-
ní, které je spojováno i s daňovými ráji, a stanovení, co je
v této oblasti ještě akceptovatelné, a co nikoliv. Účelem
konference bylo na základě diskusí a návrhů přispět k rea-
lizaci myšlenek a opatření vedoucích ke spravedlivé daňo-
vé soutěži a ke stále rostoucí transparentnosti na obou
stranách, tj. jak a straně podniků, tak i jednotlivých vlád.

3 Česká republika a daňové ráje

Mezinárodní výměna informací je velice důležitým nástro-
jem v boji proti mezinárodním daňovým únikům a česká
finanční správa tuto formu mezinárodní spolupráce využí-
vá ve stále větším měřítku, přičemž je uskutečňována
výměna informací na dožádání, jsou také poskytovány
informace z vlastního podnětu, a dále je realizována pra-
videlná automatická výměna informací (vše na základě
smluv o zamezení dvojího zdanění a na základě přísluš-
ných směrnic Evropské unie). Dále jsou uzavírána Memo-
randa o porozumění upřesňující praktické provádění
forem mezinárodní spolupráce.

Kromě výše zmíněných možností výměny informací se
Česká republika od roku 2009 aktivně zapojila také do
uzavírání dohod o výměně informací v daňových záleži-
tostech s daňovými ráji. Pro účely sjednávání takovýchto
dohod byl vypracován Vzorový návrh směrnice pro
expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňo-
vých záležitostech a návrh Dohody o výměně informací
v daňových záležitostech. Tento typ smluv vychází z no-
vých standardů OECD pro výměnu informací. Na základě
takto uzavřených smluv může česká finanční správa pro-
věřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů
byl řádně zdaněn. Cílem je posílit efektivní správu daní

a zvýšit daňovou disciplínu. V současnosti je uzavřeno
několik dohod o výměně informací v daňových záležitos-
tech (angl. zkratka TIEA). Konkrétně jde o dohody s Brit-
skými Panenskými ostrovy, Jersey, Bermudami, Ostrovem
Man, Gurnsey, Republikou San Marino, Kajmanskými
Ostrovy, Bahamami a Andorrou. Smlouvy s dalšími daňo-
vými ráji jsou v jednání, nejbližší by měly být podepsány se
Sint Maarten, Belize a Monakem. Uzavíráním dohod
s daňovými ráji tak Česká republika navázala na stávající
světový trend prohlubování mezinárodní daňové spolu-
práce a boje proti škodlivým daňovým praktikám.

Dále dne 26. 10. 2012 podepsala Česká republika mno-
hostrannou Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňo-
vých záležitostech a Protokol k ní (provádět by se měla až
od 1. 1. 2014). Dne 12. 12. 2012 vláda České republiky
rozhodla také v usnesení vlády č. 919/2012 o postupu
České republiky v reakci na zákon přijatý Spojenými státy
americkými v rámci boje proti daňovým únikům (FATCA).
Vláda doposud rozhodla zvolit mezivládní přístup a zahá-
jit jednání o uzavření mezinárodní dohody podle tzv.
modelu IA. V současnosti Ministerstvo financí připravuje
směrnici pro jednání o této dohodě, která by měla být
ministrem financí předložena do konce března tohoto
roku.

S účinnosti od 1. 1. 2013 došlo také ke změnám v uplat-
ňování zvláštní sazby daně a její výše u zdaňování někte-
rých příjmů plynoucích nerezidentům ze zdrojů na území
České republiky [viz § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů]. Primárně má tato
úprava napomáhat řešit problematiku zdaňování příjmů
plynoucích do tzv. daňových rájů. Pokud tedy nebude
zahraniční poplatník rezidentem jiného členského státu
Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru
(Island, Lichtenštejnsko a Norsko), anebo bude reziden-
tem třetí země, se kterou nemá Česká republika uzavře-
nou platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojího zda-
nění, platnou a účinnou mezinárodní smlouvu nebo
dohodu o výměně informací v daňových záležitostech pro
oblast daní z příjmů nebo která není smluvní stranou
mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanove-
ní o výměně daňových informací v oblasti daní z příjmů,
která je pro ni a pro Českou republiku platná a účinná,
bude zvláštní sazba daně stanovena ve výši 35 %, namísto
standardní 15% sazby daně.

4 Závěrem

Rok 2009 byl významným rokem v daňové historii. Řada
nevýznamnějších offshorových jurisdikcí oznámila, že je
v průběhu roku 2009 připravena do svého práva zavést
standardy pro transparentnost a výměnu informací vytvo-
řené OECD. V současnosti se tak offshorová centra posou-
vají směrem k transparentnosti v daňových otázkách. Kaž-
doročně je uzavíráno několik dohod mezi daňovými ráji
a ostatními zeměmi a boj proti nim neustává ani na poli
Evropské unie.
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1 Trocha historie neuškodí

Podobných zlomů, v podobě revoluční změny způsobu
předávání a uchování informací, bylo v historii lidstva
několik. Jako zajímavý úkaz lze přitom vysledovat dva
fenomény. Vždy docházelo k tomu, že záznamů bylo
následně možné pořídit a ukládat mnohem více, ale také
byl současně nosič informací nahrazen jiným, který se
vyznačoval nižší trvanlivostí a spolehlivostí.

Tak byly kamenné, voskové a hliněné destičky nahrazeny
papyrem, i když se ozývaly varovné hlasy, že je to materiál
příliš málo odolný (za pravdu jim po nějaké době dal
smutně proslulý požár alexandrijské knihovny v roce 48
př. n. l.). Poté se ve druhém století našeho letopočtu obje-
vil pergamen vyráběný ze zvířecích kůží, ovšem i vůči
němu existovaly značné výhrady a k jeho masívnějšímu
využití nejspíš dopomohla až změna klimatu na území
Egypta, která kolem roku 1100 n. l. vyústila v dlouhodo-
bější neúrodu šáchoru, rostliny, ze které se papyrus vyrá-
běl. Na příštích takřka tisíc let se pak pergamen stal výluč-
nou platformou pro psané texty, než začal být vytlačován
papírem. Ale ještě v 17. a 18. století byly dokumenty,
u nichž byl kladen důraz na trvanlivost, pořizovány na per-
gamen s odůvodněním, že papír je málo odolný, a proto
nespolehlivý. V českých zemích muselo být užívání papíru
dokonce nařízeno v rámci reforem osvícené panovnice
Marie Terezie (říkalo se jim reformy „osla a husy“ v naráž-
ce na používané psací nástroje). A nyní je tedy papír
nahrazován nosiči digitálních dat. Není pochyb o tom, že
množství pořizovaných a ukládaných informací mnohoná-
sobně vzrostlo a poroste nadále. Bude platit také druhý
fenomén ohledně nižší trvanlivosti a spolehlivosti?

2 Jó, časy se mění...

Tím podstatným a základním procesem ale zdaleka není
jen výměna média, na které se zaznamenávají informace.
Profesor University of Pennsylvania, sociolog Randall Col-
lins (*1941), ve svých studiích prokázal, že každá taková
obměna média měla hlubší a znatelnější dopady než vět-
šina násilných převratů či revolucí. Postupy, které dříve
nebyly možné, se stávají běžnými, věci dříve nemyslitelné,
rutinními. Mění se zvyky, objevují se nové profese a obory.
Do popředí se začínají prosazovat jiné skupiny lidí, jejichž
společným znakem je, že dokáží nových prostředků
a možností využít ve svůj prospěch, umí je uchopit a roz-
víjet. A ani dnešní doba nebude výjimkou.

Viděno optikou daňového poradce přitom nejde jen
o zvládnutí techniky a technologie, ale vždy je v pozadí
jeden velmi důležitý aspekt naší profese vyjádřený v aktuál-
ním znění § 6 odst. 9 zákona 523/1992 Sb., o daňovém
poradenství a Komoře daňových poradců České republiky:

„(9) Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce,
jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňové-
ho poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti
s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to
i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient
svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový
poradce nebo jeho zástupce povinen zachovat mlčenli-
vost, pokud je to v zájmu klienta. ...”

Představme si hypotetickou situaci, kdy z emailové schrán-
ky daňového poradce budou neoprávněně zkopírovány

�

Bezpeãn˘ svût elektronick˘ ...
existuje?

MVDr. Milan Vodička

Motto: Zku‰enost je vûc, kterou bohuÏel získá‰ aÏ poté, co jsi ji opravdu potfie-

boval. Murphy

Digitalizace profese daÀového poradce je na postupu. Datové schránky,

povinná elektronická hlá‰ení nebo pfiiznání, internetové formuláfie a portály,

elektronické daÀové doklady. Komunikace prostfiednictvím Internetu je ãi

bude nutná nejen se správci danû, ale i s orgány správy sociálního a nemo-
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všechny zprávy od klientů, které se tam za několik let
nahromadily, včetně informací o výši a struktuře příjmů,
hodnotě majetku, dědictví a další. Může to být ze strany
klienta považováno za porušení mlčenlivosti? Zvláště pak,
je-li zjištěno, že emailová schránka poradce byla „zabez-
pečena“ chatrným heslem v podobě křestního jména jeho
manželky? Koresponduje takový přístup s ustanovením 
§ 6 odst. 1 zákona 523/1992 Sb., který mezi povinnostmi
daňového poradce uvádí: „(1) Daňový poradce je opráv-
něn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého
klienta...“

Je oprávněným zájmem klientů, aby informace o jejich příj-
mech, daních a majetku byly zabezpečeny a chráněny co
nejlépe? Lze jenom spekulovat, k čemu všemu by se údaje,
které máme, daly použít, případně zneužít. Odpověď je na
vás, ale budu předpokládat, že patříte do skupiny lidí, kteří
chtějí nové prostředí poznat, zvládnout a využívat. Tak jak
je to při obměně informačních medií obvyklé.

3 Je to riziko reálné?

Reálné rozhodně je! Otázka, na níž nelze jednoznačně
odpovědět, zní, nakolik je pravděpodobné, že vás takový
případ potká. Ale pokud to vztáhnu na jinou podobnou
oblast. Když parkujete auto u nákupního centra, je reálné,
resp. možné, že vám jej vykradou nebo rovnou ukradnou
celé? Ano, přihodit se to dozajista může. A necháte jej stát
s otevřenými dveřmi a klíčky v zapalování anebo uzamče-
né? A proč tedy někdy necháváte otevřený a nezabezpe-
čený svůj notebook?

Je nutné si uvědomit, že v případě elektronických úniků
dat a kyberútoků platí nadevšechno úsloví o špičce ledov-
ce. Pojišťovací gigant Lloyds ve své zprávě uvádí, že větši-
na úspěšných útoků není nikdy publikována a řešení se
odehrává mimo veřejný prostor, tedy utajeně. Málokdo se
prostě pochlubí tím, že se stal obětí tzv. hackerů, přičemž
se taková situace nevyhne ani špičkovým profesionálům
z oblasti IT.

Příběh první
Jeden vysoce názorný příklad si může každý najít na
svém počítači nebo notebooku, konkrétně v interneto-
vém prohlížeči, v úložišti elektronických certifikátů
(v Internet Exploreru volba Nástroje – Možnosti Inter-
netu – Obsah – Certifikáty), kde na příslušné záložce
mezi nedůvěryhodnými vydavateli najdete celou sadu
certifikátů autority DigiNotar. Jedná se o nizozemskou
společnost, která byla poskytovatelem certifikačních
služeb (mimo jiné i pro holandský projekt obdobný
našemu e-governmentu) a jejíž certifikáty byly auto-
maticky celosvětově instalovány jako součást interne-
tových prohlížečů typu Internet Explorer, Mozilla nebo
GoogleChrome. V roce 2011 se společnost stala
nedobrovolnou obětí útoku hackerů (stopa vedla do

Iránu), kteří prolomili ochranu na serverech a pořídili si
sadu falešných certifikátů, s jejichž pomocí nasimulo-
vali úvodní webové stránky některých známých firem
a především tímto způsobem vylákali přihlašovací
údaje celé řady uživatelů služeb Google. DigiNotar se
pokusila únik zaretušovat a oznámení o zneplatnění
certifikátů provedla až se zpožděním několika dnů, kdy
už nebylo zbytí. Ocitla se následně na záložce celosvě-
tově proslulých nedůvěryhodných vydavatelů certifiká-
tů. Jak si se situací poradil nizozemský e-government,
mi není známo. Samotná společnost vyhlásila
20. 10. 2011 bankrot.

To znamená, že odhalené a popsané úniky dat nebo
úspěšné útoky hackerů jsou zřejmě jen malou množinou
těch, ke kterým dojde a dozvídáme se o nich nejspíš jen
sporadicky a náhodou (vzpomínáte si, jak jeden populár-
ní český moderátor přiznal, že mu byly kompletně ukra-
deny všechny emaily ze schránky?).

Několik informací pro ilustraci:
� V roce 2009 se s útokem na síti setkala každá druhá

společnost poskytující webové služby, tedy právě polo-
vina, o rok později to bylo již 80 % těchto společností1.

� Procentuálně je jasný příklon ke ztrátě nebo únikům
dat v elektronické podobě, v roce 2011 to představo-
valo 74 % odhalených případů a jen 26 % mělo zdroj
v papírové verzi nosiče informací2.

� Počet bezpečnostních hrozeb, které každý den na Inter-
netu celosvětově vznikají, se odhaduje na 300 000.

� Loňským úspěchem v boji proti spamu (nevyžádané
emailové poště) byl výrazný pokles množství takto
rozesílaných zpráv. Nyní jich je už „jenom“ 40 miliard
oproti 300 miliardám v předchozích měsících. Míní se
tím samozřejmě počet zpráv rozesílaných denně ...

4 Hrozby a rizika ... jaká jsou?

Motto: Hardware je to, do čeho můžete kopnout, když
nefunguje počítač. Murphy

Co by nás mohlo ve vztahu k výpočetní technice potkat za
nepříjemnosti? V podstatě se jedná o:
� ztrátu hardware, tedy počítače, notebooku, telefonu,

USB flash disku, zálohovacího DVD apod.,
� odcizení citlivých dat, které jsou někde uložena – na

počítači, v emailové nebo datové schránce atd.,
� infiltraci nežádoucích programů, které pak vykonávají

nepozorovaně činnosti, jež mohou nás nebo naše 
klienty nějak poškodit, či ohrozit.

4.1 Odcizení hardware – notebooku, PC atd.

Toto riziko sílí díky rozmachu přenosných počítačů a zaří-
zení, který má za následek, že čím dál větší penzum dat je

�

Bezpeãn˘ svût elektronick˘ … existuje?

1 Viz www.podnikamescinou.cz.
2 Commtouch Internet Threats Trend Report 2011 [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://www.commtouch.com
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mobilně na cestách s námi. Odcizení celého zařízení pak
znamená, že jsou ohroženy veškeré informace uložené na
pevném disku nebo přenosných paměťových médiích
typu flash disk, externí HDD a podobně.

Příběh druhý
Až na částku mezi 100 a 500 miliony amerických dola-
rů se vyšplhala náprava všech škod spojená se zneuži-
tím osobních údajů vojenských veteránů ve Spojených
státech, včetně dat narození a čísel sociálních pojistek.
Data se nacházela na laptopu ukradeném v roce 2006
v domově jednoho ze zaměstnanců vojenské správy.3

Ochranou je v tomto případě obecná obezřetnost z hle-
diska zabezpečení majetku. Ale také to, aby na prostřed-
cích výpočetní techniky, které bereme s sebou na cesty,
nebyla zbytečně uložena data, která na nich být nemusí.
Mít u sebe pohotově kompletní archiv všech dokumentů
může být někdy přínosné, ale z hlediska bezpečnostního
to každopádně doporučovat nelze. A pokud někde zůstá-
vá ležet notebook bez dozoru, nezapomeňte jej alespoň
„uzamknout“ tak, aby bez znalosti přihlašovacího hesla
nebyly informace přístupné (tomu, jak by to heslo mělo
vypadat, bude věnována zvláštní kapitola).

Na odcizeném hardwaru se kromě vlastních dat mohou
nacházet také naše osobní elektronické certifikáty,
k jejichž zneužití by mohlo dojít a většinou i řada přihlašo-
vacích údajů v podobě jména a hesla. Když zkoumal časo-
pis PC Magazine (www.pcmag.com), co je nejčastější apli-
kací na Internetu, překvapivě to nebylo nic jiného než
registrační formulář. A opravdu, výzva „Registrujte se“ je
k nalezení takřka všude. A aby nemuseli uživatelé opako-
vaně a stále dokola vyplňovat tytéž kolonky, pomáhá jim
funkce predikce, která předvyplňuje častěji používané
údaje typu jméno, telefon, adresa apod. na základě zada-
ných prvních písmen. Ovšem to neznamená nic jiného,
než že tyto údaje jsou na notebooku nebo PC někde ulo-
ženy. Nacházejí se v malých souborech nazývaných
„sušenka“ (cookies) a bývají velmi cenným úlovkem pro
útočníky. Podobně uložená mohou být ale i některá pří-
stupová hesla, snad na každém formuláři je k zatržení
volba „Pamatovat si heslo“ nebo „Zůstat přihlášen“. Je to
sice velmi pohodlné, zrychluje to práci a je to velmi nebez-
pečné. Každá nepovolená osoba, která se k vašemu hard-
ware dostane, si tak může bez problému otevřít příslušné
aplikace. Není náhodou, že portál datových schránek
takovou volbu nemá, ale obsahují ji některé obslužné pro-
gramy, které jsou pro práci s datovými schránkami použí-
vány, i když ty místo cookies ukládají hesla zabezpečená
kryptováním.

Ohledně podpisových certifikátů, které by se na takovém
odcizeném notebooku či podobném zařízení nacházely, je
pak nutno upozornit na znění § 5 odst. 1 zákona

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném
znění:

„(1) Podepisující osoba je povinna
a) zacházet s prostředky, jakož i s daty pro vytváření

zaručeného elektronického podpisu s náležitou péčí
tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému použití,

b) uvědomit neprodleně poskytovatele certifikačních slu-
žeb, který vydal kvalifikovaný certifikát, o tom, že
hrozí nebezpečí zneužití jejích dat pro vytváření zaru-
čeného elektronického podpisu.“

Když je řeč o hardware, nesmíme zapomenout na novo-
dobá mobilní zařízení typu iPhonů, netbooků, tabletů
a dalších. Zatímco dnes už asi nikdo nepřemýšlí nad tím,
jestli je nutné zabezpečení PC či notebooku v podobě
antivirového programu, překvapí mne občas, že se na tuto
nezbytnost zapomíná v případě zmíněných zařízení. Při-
tom bezpečnostní rizika jsou díky činnostem, která dnes
mobilní přístroje nabízejí, srovnatelná. Ale nedosti na tom.
Ve Spojených státech byly popsány první úspěchy hacke-
rů díky používání aplikací prostřednictvím nezabezpečené
... televize připojené k Internetu. A vývoj nekončí, a tak
před dvěma lety byl oznámen úspěšný „útok“, kdy byly
dálkově zablokovány brzdy a vypnut motor moderního
osobního automobilu. Bránou útoku byla palubní deska,
konkrétně centrála pro bezdrátové připojení zařízení
k přehrávání MP3 a hands free sady. Naštěstí byl útok pro-
veden experimentálním týmem mírumilovné organizace
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).4

Ale vzpomeňte si na to, až si budete v brzké budoucnosti
pořizovat automobil nabízející něco jako „Internet na
kolech“ nebo „Web s vůní benzínu“.

Příběh třetí
Redakce světoznámého deníku The New York Times
oznámila v lednu letošního roku, že její počítačový
systém byl opakovaně napaden hackery, kteří odcizili
hesla řady novinářů a všech zaměstnanců redakce
a pronikli do datových úložišť. Podle bezpečnostních
expertů přitom použili taktiku oblíbenou čínskými hac-
kery, neboť útok byl veden s využitím nabouraných
počítačů amerických univerzit.5

4.2 Odcizení obsahu počítače, emailové
nebo datové schránky

Jak k tomu může dojít? Nejčastěji je příčinou činnost lidí
souhrnně označovaných jako hackeři (přesnější název by
byl crackeři), což jsou někdy vysoce zdatní specialisté
ovládající zákoutí IT lépe než zbytek obyvatelstva. Byla by
ale chybou představa temné místnosti, ze které se snaží
zahalená postava nabourat do vašeho počítače. Když
v Praze přednášel v roce 2003 legendární hacker Kevin
Mitnick, dostal otázku, jak by si poradil s infiltrací počíta-
čového systému jednoho velkého českého mobilního 

�

Bezpeãn˘ svût elektronick˘ … existuje?

3 Lloyd’s 360; Risk Insight [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://www.lloyds.com/news-and-insight/risk-insight
4 IEEE Symposium and Security and Privacy, Oakland, CA. 14. 5. 2010 [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://oakland10.cs.virginia.edu/
5 Viz http://www.nytimes.com/2013/01/31/technology/chinese-hackers-infiltrate-new-york-times-computers.html?ref=technology
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operátora. A odpověď? Oblékl by si svůj nejlepší oblek
s kravatou, navštívil centrálu vybraného operátora a na
několika místech nechal DVD s popiskem „Výhled vývoje
mezd pro příští čtvrtletí“. Obsahem, který by se po vlože-
ní DVD nahrál do počítače, by ovšem byl tzv. keylogger,
program, který zaznamenává činnost klávesnice, tedy to,
co uživatel píše, ve spojení s aplikacemi nebo webovými
stránkami, které spustil. Tímto způsobem mohou být
odhaleny přihlašovací údaje, které pak keylogger odešle
svému „majiteli“ a ten s nimi může naložit dle libosti. Mimo-
chodem, podobnou metodou byl v naší zemi realizován
zatím jediný zdokumentovaný průnik do systému datových
schránek, kdy byl uživateli „darován“ notebook s nainstalo-
vaným keyloggerem.

Příběh čtvrtý
V roce 1975 se dala (samozřejmě, že neoficiálně) ve
Spojených státech koupit krabička označovaná jako
blue-box. Její užitnost spočívala v tom, že při použití
telefonního automatu společnosti AT&T jste mohli
volat meziměstsky, ba i mezistátně za cenu místního
hovoru. Prostě pomocí tohoto zařízení bylo možné
„hacknout“ telefonní ústřednu. Blue-boxy prodávali
jako svůj první komerční počin dva šikovní a počítačo-
vě zdatní mládenci shodného křestního jména Steve –
Wozniak a Jobs. Zanedlouho pak založí jednu z nejús-
pěšnějších firem v oboru informačních technologií
a nazvou ji Apple.

4.3 Nasazení nežádoucího software 
do počítače

Souhrnně jsou nežádoucí programy označovány jako mal-
ware. Nebudu se zabývat popisováním všech variant
a rozlišováním, co jsou viry, trojské koně anebo červi
(worms), spokojme se s definicí, že ve vztahu k naší praxi
jsou rizikem především programy, které na počítači, na
nějž jsou nepozorovaně nainstalovány, sbírají data a sle-
dují aktivitu uživatele a takto získané informace posílají
svému majiteli – hackerovi. Týká se to pochopitelně pře-
devším přihlašovacích údajů a hesel, čísel kreditních karet,
rodných čísel apod. Navíc takové programy umožňují
svému vzdálenému majiteli, aby nelegálně převzal vládu
nad vaším počítačem, např. si kopíroval data a údaje nebo
z něj rozesílal nepovolený obsah, případně jej použil
k útoku na jiné počítače.

Zamezit nebo znesnadnit činnost škodlivých programů je
úkol obtížný, ale navýsost žádoucí (ne náhodou jmenoval
americký prezident Barack Obama v únoru 2013 pirátství
mezi největšími kyberhrozbami6) a boj proti útočníkům je
nutno vést „ohněm i mečem“, alespoň tomu nasvědčuje
název prostředku využívaného pro ochranu počítačů –

firewall, neboli ohnivá zeď. Přesnější název by ovšem byl
brána, protože přes ní prochází veškerá komunikace mezi
vaší privátní sférou (počítačem a domácí sítí) a veřejnými
sítěmi v okolním prostředí. Firewall přitom blokuje nezná-
mé nebo nepovolené programy, nedovolí navázat pode-
zřelá spojení či přenášet data, případně naopak navazuje
zabezpečená připojení a podobně. Je to takový „Velký
bratr“ monitorující komunikaci mezi naším počítačem
a okolím.

Kromě dat, hesel a přihlašovacích údajů jsou neméně
ceněny i informace o tzv. uživatelském profilu, tedy, které
webové stránky jste navštívili, jak dlouho si je prohlíželi
apod. Takové údaje shromažďují a bez vašeho vědomí
odesílají programy z kategorie spyware a nešíří se jen čin-
ností hackerů. Podobné ambice totiž mají i někteří výrob-
ci internetových prohlížečů a odůvodňují je snahou získá-
vat zpětnou vazbu od uživatelů vedoucí k vylepšování
funkcionality.7 Soubory obsahující vzorce chování kon-
krétních uživatelů jsou cenné pro marketingové agentury,
které podle nich cílí a zaměřují reklamní aktivity.

Jak se takový program do vašeho počítače dostane? Pomi-
nu-li zmíněný příklad průniku do datových schránek, kdy
byl softwarový červ zavrtán v darovaném notebooku již
předem, jsou nejčastějším zdrojem navštívené webové
stránky (často s atraktivním obsahem), volně šířené pro-
gramy nebo emailem dodané soubory. Už dávno neplatí,
že nebezpečné přílohy emailu jsou jen takové, které lze
spustit, „nakaženy“ totiž mohou být i obrázky, texty,
makra nebo i videosoubory.

Příběh pátý
V únoru tohoto roku bylo zveřejněno bezpečnostní rizi-
ko vznikající při otevírání PDF souborů neznámého
původu8, při kterém dojde k nainstalování nežádoucí-
ho software do napadeného počítače. Týkalo se nověj-
ších verzí 10 a 11 programu Adobe Reader, které byly
uvedeny na trh v lednu 2013. Netřeba dodávat, že for-
mát dokumentů PDF je snad tím nejrozšířenějším
vůbec a jsou v něm daňovým poradcům dodávána
veškerá rozhodnutí nebo výzvy správců daně. Jedná se
také o jediný formát přípustný pro provedení tzv. auto-
rizované konverze dokumentu z digitální formy do lis-
tinné. Pokud by vás zajímalo, jak přesně škodlivé pro-
gramy rozšiřované prostřednictvím PDF souborů
fungují, můžete si je podle sdělení firmy Group-IB kou-
pit na černém trhu za 30 tisíc USD. Jeden takový
s názvem MiniDuke již koncem února napadl vládní
a zdravotnické instituce Spojených států, Ukrajiny, Bel-
gie, Portugalska, Rumunska, České republiky, Irska
a dalších zemí. Vstupní bránou byl PDF dokument
s kvalitně zpracovaným textem týkajícím se lidských
práv nebo geopolitické situace9.

�
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6 Electronista Gadget for geeks [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: www.electronista.com, http://www.whitehouse.gov/cybersecurity
7 Konference Article 29 Working Party (A29WP) [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: 

http://www.antivirovecentrum.cz/aktuality/evropska-unie-zvazuje-kroky-proti-googlu-kvuli-ochrane-osobnich-udaju.aspx
8 FireEye Malware Intelligence Lab [online]. 12. 2. 2013 [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: 

http://www.fireeye.com/blog/technical/cyber-exploits/2013/02/in-turn-its-pdf-time.html
9 KasperskyLab Securelist [online]. 27. 2. 2013 [cit. 2013-03-15]. Dostupné z:

http://www.securelist.com/en/blog/208194129/The_MiniDuke_Mystery_PDF_0_day_Government_Spy_Assembler_0x29A_Micro_Backdoor
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Druhou cestou, jakou do vašeho počítače pronikne nezva-
ný útočník a nasadí zde „červíka“, je aktivní vyhledávání
slabých míst programů a systémů. Je to nejspíš nekonečný
souboj vývojářů s bezpečnostními slabinami systémů
a s hackery, kteří je využívají. Zcela nedávno bylo aktuál-
ním tématem odhalené bezpečnostní riziko v software
s názvem Javar, což je nástroj rozšířený a používaný ve sta-
milionech počítačů po celém světě. A používají ho často
i citlivé webové aplikace typu Internetbanking a další,
koneckonců řada z vás byla možná v závěru loňského
roku svou bankou vyzvána, aby neodkladně provedla rein-
stalaci nové verze Javy vydané společností Oracle, která
uvedené slabé místo odstranila10.

Ale jen tak mimochodem, na zasedání ministrů členských
států Evropské unie byl 27. 11. 2008 přijat závěrečný
dokument, který v rámci boje proti Internetové kriminali-
tě připouští použití metod tzv. vzdáleného utajeného prů-
zkumu (remote searches), takže prográmek prohledávající
pevný disk vašeho počítače by také časem mohl pocházet
z dílny bezpečnostních složek EU (např. v Německu byl

v této souvislosti již přiznán existující projekt s vypovídají-
cím názvem Federal Trojan a ve Velké Británii je takový
způsob práce policejních složek přímo uzákoněn v tzv.
RIPA – Regulation of Investigatory Powers Act).

Další možností, jak získat podloudně citlivé údaje, je meto-
da nazvaná přiléhavě phishing – rybaření. Spočívá v tom,
že útočníci nasimulují webové stránky ctěné a ctnostné
instituce jako je banka, spořitelna, platební zprostředko-
vatel typu PayPal apod. a na ně se snaží nalákat co nej-
větší počet obětí, většinou cestou rozeslaného e-mailu
nebo SMS vybízející k zadání přihlašovacích údajů. Krycí
legendou bývá zprovoznění nové služby, ověření platnosti
osobních údajů, získání výhry či podobné výhody, anebo
třeba také údajná aktivace nové úrovně zabezpečení, což
potkalo klienty České spořitelny na podzim roku 2006.

Máte za sebou krátký exkurz do oblasti internetových
hrozeb a rizik. A teď, jak se proti nim bránit ... Pokračová-
ní příště.

Bezpeãn˘ svût elektronick˘ … existuje?

10 Viz http://www.eset.cz/cz/o-nas/blog/article/java-7-obsahuje-kritickou-chybu/
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Související ustanovení:
�� § 36 a 61 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani

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

Související rozhodnutí:
�� C-349/96 Card Protection Plan,
�� C-253/07 Canterbury Hockey Club.

Město Žamberk provozuje za úplatu areál městského kou-
paliště, v němž je
� plavecký bazén rozdělený na několik plaveckých drah

a opatřený můstky pro skok do vody,
� dětské brouzdaliště,
� kluzavka a tobogány,
� masážní vana,
� přírodní koupaliště-řeka,
� hřiště pro plážový volejbal,
� vybavení pro stolní tenis,
� jakož i další sportovní náčiní k zapůjčení.

V areálu nepůsobí žádný sportovní oddíl nebo jiná spor-
tovní organizace a žádná škola či jiný subjekt jej nevyužívá
k tělovýchovné činnosti.

V daňovém přiznání za zdaňovací období první čtvrtletí
roku 2009 deklarovalo Město Žamberk nadměrný odpo-
čet DPH ve výši 198.182 Kč. Část odpočtu se pravděpo-
dobně vztahovala k provozu uvedeného koupaliště.
Finanční úřad v Žamberku měl v tomto ohledu za to, že
služby poskytované koupalištěm města Žamberk předsta-
vují plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
DPH podle § 61 písm. d) zákona o DPH a odpočet z toho-
to důvodu snížil. Město Žamberk podalo žalobu a následně
spor pokračoval u Nejvyššího správního soudu.

Spor mezi Městem Žamberk a daňovou správou spočíval
v posouzení služeb poskytovaných ve výše uvedeném areá-
lu. Podle Města Žamberk totiž nejde o služby související se
sportem, ale o služby běžné rekreace, jež je obvyklá na
takových koupalištích a na kterou se osvobození od daně
nevztahuje. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo než

�

Judikatura

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

Olga Holubová, daňová poradkyně, č. osvědčení 367

■ Směrnice 2006/112/ES – Článek 132 odst. 1 písm. m) –
Osvobození od daně – Poskytování služeb úzce souvisejících
s provozováním sportu nebo tělesnou výchovou – Neorganizované
a nesoustavné provozování sportovních aktivit – Městské koupaliště

Podle rozsudku SDEU ze dne 21. 2. 2013, C-18/12 město Žamberk, generální advokát Yves Bot,
rozhodnuto bez stanoviska, http://eur-lex.europa.eu.

âlánek 132 odst. 1 písm. m) smûrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o spoleãném systému danû
z pfiidané hodnoty musí b˘t vykládán v tom smyslu, Ïe neorganizované a nesoustavné sportovní akti-
vity, jejichÏ cílem není úãast ve sportovních soutûÏích, lze povaÏovat za provozování sportu ve smyslu
tohoto ustanovení.

âlánek 132 odst. 1 písm. m) smûrnice 2006/112 musí b˘t vykládán v tom smyslu, Ïe zpfiístupnûní areálu
koupali‰tû, kter˘ nabízí náv‰tûvníkÛm nejen zafiízení umoÏÀující provozování sportovních aktivit, ale
i jiné druhy zábavy ãi odpoãinku, mÛÏe pfiedstavovat poskytování sluÏeb úzce souvisejících s provozo-
váním sportu. Pfiedkládajícímu soudu pfiíslu‰í urãit, zda ve svûtle v˘kladov˘ch prvkÛ poskytnut˘ch
Soudním dvorem Evropské unie v tomto rozsudku a s ohledem na konkrétní okolnosti vûci v pÛvod-
ním fiízení tomu tak v daném pfiípadû je.
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předložit Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku, zda je
možné tyto aktivity považovat za sport či tělovýchovu
a pokud ano, zda lze zpřístupnění takového areálu pova-
žovat za poskytnutí služby se sportem či tělovýchovou
úzce související, když hlavním důvodem jejich návštěvy
může být jen koupání či jiné druhy odpočinku a zábavy,
které daný areál nabízí.

Podle SDEU nevyžaduje čl. 132 odst. 1 písm. m) Směrni-
ce1, aby byla sportovní činnost provozována na určité
(např. profesionální) úrovni, ani aby byla provozována
určitým způsobem (např. pravidelně, organizovaně nebo
za účelem účasti na sportovních soutěžích). Neměla by
být nicméně provozována čistě v rámci odpočinku
a zábavy.

Cílem čl. 132 odst. 1 písm. m) Směrnice je totiž podpora
určitých činností ve veřejném zájmu, a sice služeb úzce
souvisejících s provozováním sportu nebo tělesnou výcho-
vou, které poskytují neziskové organizace osobám vyko-
návajícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost. Účelem
je podpořit provozování takových aktivit širokými vrstvami
obyvatelstva. Kdyby byla aplikace ustanovení omezena
např. jen na výkonnostní nebo vrcholový sport, zůstal by
tento účel Směrnice nenaplněn. Tedy i neorganizované
a nesoustavné sportovní aktivity, jejichž cílem není účast
ve sportovních soutěžích, lze považovat za provozování
sportu ve smyslu tohoto ustanovení.

Lze tedy shrnout, že jako sportovní činnost ve smyslu
čl. 132 odst. 1 písm. m) Směrnice je chápáno i „amatér-
ské sportování či pohybová aktivita“, s výjimkou činnos-
tí v rámci odpočinku a zábavy. SDEU však neposkytuje
žádná vodítka ani test pro zjištění, kde je hranice mezi
tímto nesoustavným (amatérským, neorganizovaným)
sportem na straně jedné a zábavou či odpočinkem na
straně druhé. Osobně bych v daném případě postupova-
la asi takto: pokud návštěvník koupaliště jezdí na toboga-
nu nebo se omočí ve vodě, jakmile je mu horko, jde
o odpočinek a zábavu. Kdo plave, provozuje sportovní
činnost, byť je tato pro něho odpočinkem či zábavou. Dále
nás, bohužel, SDEU neposunul.

Druhou otázkou, kterou soud řešil, je stanovení správné-
ho DPH režimu v případě, kdy v areálu koupaliště může
návštěvník jak sportovat, tak odpočívat.

Soud konstatoval, že v daném případě (tj. poskytnutí pří-
stupu do areálu) jde o jedinou nedělitelnou transakci,
o níž je třeba rozhodnout z hlediska převažujícího význa-
mu a přístupu „běžného spotřebitele“:

(33) Co se týče otázky, zda v rámci takového jediného
komplexního plnění je převládajícím prvkem možnost
provozovat sportovní aktivity spadající pod čl. 132 odst. 1
písm. m) směrnice o DPH, nebo spíše čistě odpočinek
a zábava, je třeba na tuto otázku odpovědět, jak bylo při-
pomenuto v bodě 30 tohoto rozsudku, z hlediska běžné-
ho spotřebitele, přičemž toto hledisko musí být určeno
s ohledem na všechny objektivní prvky. V rámci tohoto
celkového posouzení je třeba zohlednit zejména koncepci
dotčeného koupaliště vyplývající z jeho objektivních cha-
rakteristik, to znamená jednotlivých druhů nabízených
zařízení, jejich uspořádání, počtu a významu vzhledem
k celému areálu.

(34) Co se týče konkrétně vodních ploch, vnitrostátní soud
musí zohlednit zejména to, zda jsou vhodné k provozová-
ní sportovního plavání, jelikož jsou například rozděleny na
plavecké dráhy, vybaveny startovacími bloky a mají odpo-
vídající hloubku a rozměry, nebo zda jsou naopak vybave-
ny tak, že jsou vhodné především k zábavě.

(35) Naproti tomu skutečnost, že záměr určité části
návštěvníků se netýká takto určeného převládajícího
prvku dotčeného plnění, nemůže toto určení zpochybnit.

Úkolem vnitrostátního soudu tedy bude zjistit, proč
návštěvníci obvykle/většinou/nejčastěji chodí na dotčené
žamberské koupaliště, zda za zábavou nebo za sportem,
a současně přihlédnout k jeho vybavení.

Každý neziskový subjekt, který provozuje koupaliště, by
měl provést obdobný test, aby zjistil, zda je jeho činnost
osvobozená od daně podle § 61 písm. d) zákona o DPH,
či nikoli. Univerzální přístup daňové správy, podle něhož
jsou služby veřejných koupališť vždy činností související se
sportem, není možné aplikovat.
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1 Směrnice Rady č. 2006/112/EU ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.
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Související ustanovení:
�� § 16 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů (dále též „zákon o správě daní
a poplatků“).

Související rozhodnutí:
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 1. 2007,

sp. zn. 2 Afs 202/2005.

Předmětem sporu je procesní pochybení správce daně při
projednání zprávy o daňové kontrole.

Podle ust. § 16 odst. 4 písm. f) zákona o správě daní
a poplatků má daňový subjekt, u něhož je prováděna
daňová kontrola, ve vztahu k pracovníku správce daně
právo vyjádřit se před ukončením daňové kontroly
k výsledku uvedenému ve zprávě, ke způsobu jeho zjiště-
ní, případně navrhnout jeho doplnění. Podle odst. 8 cito-
vaného ustanovení o výsledku zjištění sepíše pracovník
správce daně zprávu o daňové kontrole. Po projednání
této zprávy ji spolupodepisuje kontrolovaný daňový sub-
jekt a pracovník správce daně. Bezdůvodné odepření pod-
pisu kontrolovaným daňovým subjektem je pro platnost
ve zprávě uvedených zjištění bezvýznamné a o tomto musí
být ve zprávě kontrolovaný daňový subjekt výslovně pou-
čen. Jedno vyhotovení kontrolní zprávy obdrží kontrolova-
ný daňový subjekt. Den podpisu zprávy je též dnem jejího
doručení. Je-li výsledkem kontrolního zjištění skutečnost,
odůvodňující dodatečné stanovení daně, může být sou-
částí zprávy o daňové kontrole i dodatečný platební
výměr. Při dodatečném stanovení daně správce daně při-
hlédne ke všem okolnostem, které byly při daňové kontro-
le zjištěny. Odmítne-li daňový subjekt zprávu převzít nebo
se jejímu převzetí a projednání vyhýbá, odešle se mu
v poštovní zásilce s doručenkou.

Z obsahu spisu vyplynulo, že dne 15. 6. 2010 byli stěžo-
vatel a jeho zástupce předvoláni k projednání a podpisu
zprávy o daňové kontrole na 1. 7. 2010. V tomto předvo-
lání správce daně také uvedl, že pokud se termín stěžova-
teli nebo zástupci nehodí, mohou sdělit nejpozději do 
25. 6. 2010 jiný, pro ně vhodný, termín tak, aby jednání
proběhlo do 30. 6. 2010. Dne 27. 6. 2010 zástupce stěžo-
vatele oznámil, že se dne 1. 7. 2010 nedostaví z důvodu
plánované zahraniční dovolené stěžovatele a vzhledem
k dovoleným v měsíci červenci a srpnu sdělil, že by bylo
vhodné sjednat termín jednání předem. Správce daně
tedy navrhl termín 30. 6. 2010, což zástupce stěžovatele
pro přílišnou pracovní zaneprázdněnost odmítl. Správce
daně poté zaslal dne 29. 6. 2010 opět stěžovateli a jeho
zástupci předvolání k projednání a podpisu zprávy
o daňové kontrole na 14. 7. 2010, v němž je upozornil na
postup upravený v ust. § 16 odst. 8 zákona o správě daní
a poplatků. Dne 13. 7. 2010 se zástupce stěžovatele znovu
omluvil. Při nahlížení do spisu dne 3. 8. 2010 stěžovatel
správci daně sdělil, že v prvním termínu byl na dovolené
v Norsku a ve druhém termínu byl nemocen, což doloží.
K dovolené v Norsku stěžovatel doložil potvrzení objed-
návky služby cestovního ruchu panem L. B. pro čtyři
osoby a k nemoci výměnný list – poukaz, že byl stěžovatel
v době od 12. 7. do 22. 7 2010 v domácím léčení. Zpráva
o daňové kontrole byla stěžovateli doručena dne 21. 7. 2010,
protože dne 19. 7. 2010 nebyl poštovní doručovatelkou
zastižen. Jeho zástupci pak byla doručena dne 19. 10. 2010.

Je zásadně věcí daňového subjektu, zda využije právo
vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku
uvedenému ve zprávě, ke způsobu jeho zjištění, případně
navrhnout jeho doplnění, které mu garantuje ust. § 16
odst. 4 písm. e) zákona o správě daní a poplatků. Správce
daně mu však k tomu musí poskytnout patřičný časový

�

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

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

■ Důvody pracovní neschopnosti

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2012, čj. 7 Afs 76/2011-80.

Z dÛvodÛ, které stûÏovatel uvádûl na svoji omluvu, není patrné, nakolik byly závaÏné a neodstranitel-
né, aby znemoÏnily projednání zprávy o kontrole. Není patrné, zda nemoc, která stûÏovateli mûla brá-
nit v úãasti na projednání zprávy o kontrole v dal‰ím termínu, byla takové povahy, Ïe znemoÏnila, byÈ
i krátkodobé, pfieru‰ení domácího léãení a úãast na jednání v témÏe mûstû, v nûmÏ se stûÏovatel podle
dostupn˘ch informací zdrÏoval.

Judikatura
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prostor a vzít v úvahu i zvláštní okolnosti. Správce daně
tedy musí zásadně omluvit oddálení projednání zprávy
z důvodů, které jsou nezávislé na vůli daňového subjektu
(např. nemoc, zranění), stejně jako z důvodů závislých
sice na jeho vůli, ale takových, které vzhledem k okolnos-
tem jsou přirozené a běžné (např. dovolená, naléhavé
a neodkladné zaneprázdnění jinými důležitými povinnost-
mi jako důležitou a obtížně zrušitelnou pracovní cestou).
Pokud se však důvody odkladu kumulují a opakují tak, že
hrozí podstatná prodleva s projednáním zprávy o daňové
kontrole, je na daňovém subjektu i jeho zástupci, aby si
své záležitosti uspořádali tak, že si najdou čas k projedná-
ní zprávy, poskytne-li jim k tomu správce daně patřičný
časový prostor. V daném případě měl stěžovatel dostateč-
ný časový prostor k projednání zprávy, přičemž z důvodů,
které uváděl na svoji omluvu, není patrné, že byly natolik
závažné a neodstranitelné, aby projednání zprávy zne-
možnily, pokud by vynaložil patřičné úsilí. V první řadě
není patrné, proč, pokud měl stěžovatel naplánovanou
zahraniční dovolenou od 1. 7. 2010, se nedostavil k pro-
jednání zprávy o kontrole někdy před tímto datem, tedy
mezi dnem 19. 6. 2010, kdy předvolání převzal, a odjez-
dem na dovolenou. Z předvolání bylo přitom patrné, že

projednání lze uskutečnit nejen dne 1. 7. 2010, ale také
prakticky kdykoli před tímto datem. Dále není patrné, zda
nemoc, která stěžovateli měla zabránit v účasti na projed-
nání zprávy o kontrole v dalším termínu, byla takové
povahy, že znemožnila, byť i krátkodobé, přerušení domá-
cího léčení a účast na jednání v témže městě, v němž se
stěžovatel podle dostupných informací zdržoval. Nejvyšší
správní soud však podotýká, že zahraniční dovolená, a to
i dlouhodobá, je-li prokázána a je-li takové povahy, že se
z ní nelze jednoduše, tj. bez významných nákladů či
významného zásahu do průběhu a účelu dovolené, vrátit,
je zásadně důvodem k omluvě z jednání a k odložení pří-
slušného úředního úkonu. To platí v podstatné míře
i o dovolené zástupce daňového subjektu, nelze-li zajistit
zastupování substitutem.

Z výše uvedeného vyplývá, že stěžovatel nebyl na svém
právu, aby s ním byla projednána zpráva o kontrole, zkrá-
cen. Správce daně opakovaně nabízel dostatek časového
prostoru k projednání zprávy o daňové kontrole, k čemuž
ale nedošlo v důsledku kumulace a opakování omluv ze
strany stěžovatele a jeho zástupce.
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Tabulky a informace pro daně a podnikání 2013
9. vydání oblíbené příručky!

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

PŘÍRUČKA SE VEJDE DO KAŽDÉ KABELKY.

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

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

255 Kč, 452 stran, kapesní formát, brožovaná vazba 

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

Publikaci bude možné objednat na www.kdpcr.cz, email publikace@kdpcr.cz, Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 
P. O. Box 121, 657 21 Brno nebo na www.wkcr.cz, email obchod@wkcr.cz, tel. 246 040 400 nebo na adrese Wolters 
Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3. Při osobním nákupu přímo v nakladatelství získáte slevu 15 %.

http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=24116&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
http://obchod.wkcr.cz/obchod/pripravujeme/tabulky-a-informace-pro-dane-a-podnikani-2013.html


3366e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 4/2013

Související ustanovení:
�� § 6 odst. 1, § 21 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

Související rozhodnutí:
�� nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. III

ÚS 374/06,
�� rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

10. 11. 2005, čj. 1 Afs 107/2004-48; ze dne 23. 8. 2006,
čj. 2 Afs 178/2005-64; ze dne 17. 12. 2007, čj. 1 Afs
35/2007-108; ze dne 27. 11. 2008, čj. 5 Afs 61/2008-80;
ze dne 27. 5. 2010, čj. 1 As 70/2008-74.

V tomto případu se Nejvyšší správní soud („NSS“) vyjad-
řoval k tomu, zda-li založení více společností jednou a tou
samou osobou pro výkon téže činnosti může být zneuži-
tím práva.

Správce daně zahájil daňovou kontrolu u daňového sub-
jektu-fyzické osoby, který provozoval hostinskou činnost

nejprve v jednom, a později ve dvou nonstop barech.
V obou barech byly umístěny hrací automaty. Oba bary
byly daňovému subjektu pronajaty ( jeden za 156.000 Kč
a druhý za 71.400 Kč ročně). Daňový subjekt část obou
barů, v nichž byly umístěny hrací automaty, dále podnajal
společnostem, v nichž byl jediným společníkem a jednate-
lem, přičemž první společnosti podnajal část baru za cenu
pronájmu celého baru – tj. za 156.000 Kč, avšak druhé
společnosti za 1 Kč ročně). Tržby první společnosti za rok
2005 činily 933.000 Kč. Druhou společnost daňový sub-
jekt založil až v okamžiku, kdy chtěl zprovoznit další hrací
automaty. Tím dosáhl toho, že se tržby rozdělily mezi tyto
společnosti, v důsledku čehož ani jedna nedosáhla obratu
většího než 1 mil. Kč, a tedy se nestala plátcem DPH.
Nutno poznamenat, že obraty první společnosti se blížily
milionové hranici pro povinnou registraci: v roce 2008
obrat činil 925.000 Kč, v roce 2009 činil 898.000 Kč.

Správce daně dospěl k závěru, že daňový subjekt obě spo-
lečnosti založil účelově z důvodu vykazování tržeb za služby

�

Vybráno ze soudní judikatury správního
soudnictví âeské republiky

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

■ Zneužití práva

Podle rozsudku Nevyššího správního soudu ze dne 12. 12. 2012, čj. 5 Afs 75/2011-57,
www.nssoud.cz.

PfiestoÏe stûÏovatel formálnû naplnil zákonné pfiedpoklady pro zaplacení niÏ‰í DPH, ze skuteãného
obsahu a v˘znamu jeho jednání vypl˘vá, Ïe jeho hlavním (a zfiejmû i jedin˘m) úãelem bylo získání
daÀové v˘hody. StûÏovatel se tak stal souãástí umûle vytvofiené situace, která mu umoÏnila získat daÀo-
vé zv˘hodnûní, na nûjÏ by bez vytvofiení zákonem vyÏadovaného „scénáfie“ nedosáhl. Obohatil se tak
nejen na úkor státního rozpoãtu, ale pfiedev‰ím získal v˘hodu oproti ostatním plátcÛm DPH – soutûÏi-
telÛm hospodáfiské soutûÏe. Takov˘ postup je pfiitom ve smyslu judikatury Soudního dvora i zdej‰ího
soudu zneuÏitím práva. Jednání stûÏovatele je tedy tfieba hodnotit jako jednání zdánlivû právem dovo-
lené, které má v‰ak ve skuteãnosti povahu jednání protiprávního.

Je totiÏ nutné rozli‰ovat situaci, kdy daÀov˘ subjekt volí z rÛzn˘ch do úvahy pfiicházejících alternativ
tu, která je pro nûho daÀovû nejv˘hodnûj‰í, od situace, kdy právû jedin˘m smyslem dané ãinnosti ãi
transakce je získání nelegitimního daÀového zv˘hodnûní. Ve druhém pfiípadû se jedná o chování záko-
nem jen zdánlivû dovolené, která má v‰ak ve skuteãnosti povahu chování protiprávního, a mÛÏe za urãi-
t˘ch okolností nab˘t povahy zneuÏití vefiejného subjektivního práva daÀového subjektu.

Plnûní, resp. jednání, která nejsou uskuteãnûna v rámci obvykl˘ch obchodních podmínek, postrádají
jak˘koli ekonomick˘ smysl a jsou deklarována pouze s cílem získat zneuÏívajícím zpÛsobem v˘hody
upravené zákonem, nelze neÏ povaÏovat za zneuÏití objektivního daÀového práva.

1 Autorka je advokátkou zapsanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory. Specializuje se zejména na daňové spory v České republice
a Slovenské republice.
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související s provozováním výherních hracích automatů
subjekty, které nejsou plátci DPH. O účelovosti transakcí
podle názoru správce daně svědčila i cena podnájmu.
„Stěžovatel neměl žádný důvod provádět nadbytečné
úkony (založení společností, uzavírání podnájemních
smluv s nimi) a v důsledku toho mít mnohem nižší odmě-
nu, než mohl on, jako fyzická osoba, získat přímým uza-
vřením komisionářských smluv s provozovateli výherních
hracích automatů. Toto jednání postrádá z ekonomické-
ho hlediska smysl a jeho cílem bylo získání zvýhodnění,
které mu z takového jednání plynulo.“

Po podaném odvolání finanční ředitelství potvrdilo roz-
hodnutí prvostupňového správce daně: „Pokud stěžovatel
u plnění týkajících se příjmů z provozu výherních hracích
automatů a péče o ně nepřiznal daň na výstupu, jednal
v rozporu s § 21 odst. 1 ZDPH, neboť přestože formálně
došlo k naplnění zákonných podmínek, aby služby byly
poskytovány osobou neregistrovanou k dani, ze skuteč-
ného obsahu a významu dotčených plnění vyplývá, že
jediným a hlavním účelem tohoto počínání bylo získání
daňové výhody pro stěžovatele ve formě nepřiznání
a neuhrazení daně na výstupu.“

Daňový subjekt proti rozhodnutí o odvolání podal žalobu
ke krajskému soudu. Argumentoval mj. i tím, že si v rámci
svobody podnikání může zvolit jakoukoli právní formu
pro jeho podnikatelskou činnost a že se může svobodně
rozhodnout, zda-li podnikat jako fyzická nebo právnická
osoba. Nikdo mu nemůže určovat, jaký bude předmět
podnikání jeho společností, ani rozhodnout, že jejich příj-
my nejsou výsledkem jejich podnikání, ale že se jedná
o příjmy někoho jiného – tedy nikoli společností, ale jeho
jako fyzické osoby. Daňový subjekt dále uvedl, že vzhle-
dem k tomu, že je kontrolován jako fyzická osoba, je povi-
nen poskytovat správci daně údaje o svém podnikání,
avšak pouze za sebe jako osobu samostatně výdělečně
činnou. Správce daně by podle jeho názoru po něm neměl
požadovat, aby zdůvodňoval, proč ve stejné nemovitosti
vykonávají činnost jiné právní subjekty, a to jenom proto,
že jsou jím vlastněné. Daňový subjekt však rovněž uvedl,
že: „... nemá důvod tvrdit něco jiného než to, že provozu-
je společnosti s cílem dosažení zisku, přičemž výše zisku je
dána i výší zdanění“. Tedy daňový motiv svého jednání
nepopíral.

Krajský soud rozhodnutí správce daně potvrdil, přičemž
uvedl, že: „Stěžovatel, jako fyzická osoba s cílem neplatit
DPH v plném rozsahu ze svého podnikání, založil účelo-
vě, aniž by toto ekonomicky zdůvodnil, dvě společnosti
s ručením omezeným, těmto pronajal část svých provozo-
ven a v důsledku oddělení příjmů z provozování hracích
automatů od příjmů a činnosti restauračního zařízení
jako takového, docílil toho, že příjmy z činnosti hracích
automatů nepodléhaly odvodům DPH.“ Krajský soud
tedy uzavřel, že počínání stěžovatele nemá žádný ekono-
mický smysl, ani reálné opodstatnění, kromě vykazování
tržeb za služby souvisejících s umísťováním a zajištěním
výherních automatů.

A jak věc posoudil Nejvyšší správní soud? Pokud jde
o právo svobodně si zvolit formu podnikání, pak přisvěd-
čil daňovému subjektu – tedy, že mu žádný předpis neza-
kazuje založit si pro určitou část své obchodní činnosti
obchodní společnost, případně zvolí obě formy podniká-
ní. „Pokud stěžovatel určil, že obě založené obchodní spo-
lečnosti budou poskytovat služby související s umísťová-
ním a zajištěním výherních automatů, bylo předmětné
rozhodnutí stěžovatele plně v jeho kompetenci. Takové
rozhodnutí však musí pro účely daňového řízení najít
obraz taktéž ve faktickém rozdělení prováděných činnos-
tí mezi stěžovatele jako podnikající fyzické osoby a jím
založených obchodních společností.“

Nejvyšší správní soud dále odkázal na judikaturu Soudní-
ho dvora Evropské unie (dále též „SDEU“), zejména na
případ Halifax, Part Service, Recuel a Leur-Bloem. V pří-
padu Halifax ze dne 21. 2. 2006, C-255/02, SDEU kon-
statoval, že o zneužití práva se jedná, pokud jsou splněny
následující podmínky:

„a. Výsledkem dotčených plnění přes formální použití
podmínek stanovených relevantními ustanoveními
Šesté směrnice a vnitrostátních předpisů provádějí-
cích tuto směrnici bylo získání daňového zvýhodnění,
jehož poskytnutí by bylo v rozporu s cílem sledovaným
těmito ustanoveními.

b. Ze všech objektivních okolností musí vyplývat, že
hlavním účelem dotčených plnění je získání daňového
zvýhodnění. Zákaz zneužití přitom není relevantní,
pokud dotčená plnění mohou mít jiné odůvodnění než
pouhé dosažení daňových zvýhodnění vůči daňovým
orgánům.“

Aby se jednalo o zneužití práva, musely by být naplněny
obě výše uvedené podmínky zároveň.

A daňový subjekt nepopíral, že sledovaným výsledkem
jeho činnosti bylo získání daňového zvýhodnění. NSS
k tomu uvádí: „Tento výsledek je v rozporu s cílem sledo-
vaným unijním právem, a sice zdaněním všeho, co před-
stavuje protiplnění, které se získá nebo má získat na
základě poskytování služeb, a to s ohledem na to, že pro-
vozování výherních hracích automatů představuje posky-
tování služeb ve smyslu relevantních ustanovení Šesté
směrnice (a na ní navazující směrnice 2006/112) a toto
plnění běžně podléhá DPH ... Mezi cíle unijní úpravy dále
patří i vytvoření systému výběru DPH, který bude plně
založen na zásadě daňové neutrality, podle níž nesmí být
s podobnými službami a zbožím zacházeno z hlediska
DPH odlišně, přičemž tyto musí na území každého člen-
ského státu nést stejné daňové zatížení.“

Nejvyšší správní soud se tedy domnívá, že první podmín-
ka, formulovaná v rozsudku Halifax, je splněna. Aby se
jednalo o zneužití práva, musí být splněna i druhá pod-
mínka – tedy, že hlavním účelem je získání daňového zvý-
hodnění. NSS dodává, že hlavní účel je třeba hledat na
základě skutečného obsahu jím provedených úkonů, při-
čemž je možné vycházet i z právních, hospodářských nebo
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personálních vztahů mezi stěžovatelem a jím založenými
subjekty. Daňový subjekt i přes poskytnutý prostor neuvedl
žádný obchodní důvod pro své jednání.

Přestože tedy daňový subjekt formálně naplnil zákonné
předpoklady pro zaplacení nižší DPH, ze skutečného
obsahu a významu jeho jednání vyplývá, že jeho hlavním
(a zřejmě i jediným) účelem bylo získání daňové výhody.
Stal se součástí uměle vytvořené situace, která mu umož-
nila získat daňové zvýhodnění, na nějž by bez vytvoření
zákonem vyžadovaného „scénáře“ nedosáhl. Takový
postup podle názoru NSS zneužitím práva.

Je totiž nutné rozlišovat situaci, kdy daňový subjekt volí
z různých do úvahy přicházejících alternativ tu, která je
pro něho daňově nejvýhodnější, od situace, kdy právě
jediným smyslem dané činnosti či transakce je získání
nelegitimního daňového zvýhodnění. NSS odkazuje i na
názor generálního advokáta Madura ve věci Halifax:
„Daňové právo by se nemělo stát druhem právního ,Divo-
kého západu’, ve kterém prakticky každý typ oportunis-
tického chování musí být tolerován tak dlouho, dokud je
v souladu se striktním formalistickým výkladem přísluš-
ných daňových ustanovení a zákonodárce výslovně nepřijal
opatření, aby zabránil takovému chování.“

A NSS dodává, že: „Je vždy třeba rozlišovat rovinu for-
mální od roviny faktické, v níž je třeba sledovat mimo jiné
pravý smysl a účel aktivit. Plnění, resp. jednání, která
nejsou uskutečněna v rámci obvyklých obchodních pod-
mínek, postrádají jakýkoli ekonomický smysl a jsou dekla-
rována pouze s cílem získat zneužívajícím způsobem
výhody upravené zákonem, nelze než považovat za zneu-
žití objektivního daňového práva.

... založení obchodních společností stěžovatelem samo
o sobě samozřejmě není v rozporu se žádným právním
předpisem. Stěžovateli zajisté nic nebrání v tom, aby
i v budoucnu pokračoval v praxi zakládání obchodních
společností, nicméně pokud tak bude činit za účelem
obcházení zákona a zneužívání práv, která pro něj vyplý-
vají z daňových předpisů, nemůže očekávat, že této jeho
praxi bude v daňovém řízení poskytnutá ochrana. Nej-
vyšší správní soud tímto svým rozhodnutím v žádném pří-
padě nebrání stěžovateli v tom, aby si svobodně zvolil
formu svého podnikání, nicméně nesmí tak činit způso-
bem, který je toliko formální, bez konkrétního obsahu, při
němž bude poškozovat práva jiných subjektů.“
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YDAŇOVÉ ZÁKONY A ÚČETNICTVÍ PODLE STAVU K 31. 12. 2012 S PARALELNÍM

VYZNAČENÍM ZMĚN OD 1. 1. 2013
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství,
zákona o územních finančních orgánech, zákona o účetnictví a zákona o auditorech. Dále v ní
naleznete související vyhlášky, české účetní standardy a vybrané pokyny a informace
Ministerstva financí ČR.
Publikace je vhodná jako pomůcka ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce. Názorné
vyznačení změn u všech zákonů umožňuje přehledné porovnání provedených změn v čase, lze
ji také využít jako podklad pro vypracování daňového přiznání k dani z příjmů.

Cena publikace je 435 Kč vč. DPH + poštovné.

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

Publikaci si můžete také objednat prostřednictvím dlouhodobé objednávky. V tom případě Vám bude obratem zaslána vždy
po každém jejím vydání. Pro rok 2013 garantujeme cenu 415 Kč vč. DPH. Poštovné je pro dlouhodobé objednatele zdarma.

Inzerce

http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=19327&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
http://www.kdpcr.cz/goodsdetail_ls.asp?nGoodsID=16471&nDepartmentID=7&nLabguageID=1
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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 východočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Hradec Králové, hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
Termín: 4. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: DPH u dovozu a vývozu
Přednášející: Marek Reinoha, specialista a poradce v oblasti cel a unijního obchodu
Garant: Bc. Martin Vycpálek, daňový poradce č. 2934
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP teplického regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Dům kultury Teplice, Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice
Termín: 4. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: Cenné papíry z pohledu daní a účetnictví
Přednášející: Ing. Lenka Kruntorádová, MBA, daňová poradkyně č. 2642, auditorka
Garant: Ing. Jana Müllerová, daňová poradkyně č. 1801
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Sekce pro profesní pojištění

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Brno, sídlo KDP ČR, Kozí 4, zasedací místnost v 5. patře budovy
Termín: 4. 4. 2013, 11:00–14:00 hod.
Garant: Ing. Alena Foukalová, vedoucí Sekce
Kontakt: Vladimír Šefl, tel.: 542 422 325, e-mail: sefl@kdpcr.cz

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Brno, hotel Continental, Kounicova 6
Termín: 4. 4. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: První zkušenosti s novelou zákona o DPH 2013
Přednášející: Olga Holubová, daňová poradkyně č. 367, členka sekce DPH
Garant: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Diář akcí
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http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3917&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3935&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=4016&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=4005&mgrp=1
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Právní vzdělávání – Správní právo

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Brno, Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, 611 70
Termín: 5. 4. 2013, 9:00–16:00 hod.
Téma: Teorie správního práva, vybrané kapitoly ze správního práva hmotného 

(např. živnostenský zákon, správní řád)
Přednášející: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2013
se zaměřením na změny provedené s účinností od 1. 1. 2013

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha, budova SČMVD, Václavské nám. 21, 3. patro, vchod do budovy SČMVD 

z ulice Jindřišské
Termín: 5. 4. 2013, 9:00–14:00 hod.
Téma: Výklad bude zaměřen především na praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH 

od 1. 1. 2013 a další aktuální problémy při uplatňování DPH.
Přednášející: Ing. Václav Benda, specialista v oblasti DPH
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 1.500 Kč 

Odborný jazykový kurz angličtiny

Typ akce: Vzdělávání – jazykové
Místo konání: U Půjčovny 952/2, Praha 1
Termín: 6. 4. 2013, 9:00–18:00 hod.
Téma: Vstupní znalost jazyka: Doporučená minimální znalostní úroveň jazyka je pre-intermediate.

Blok odborná AJ – DPH, pohledávky a závazky plus část věnovaná opakování tématu 
z předchozího kurzu

Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
Časové dotace: 4 hod.

Maximální počet účastníků ve skupině: 16
Obsah:
DPH – daňové doklady, jejich obsah a nové věci s novelou 2013
Blok – Use of English
Lektor: Marcela Rodová
Časová dotace: 2 hod.
Maximální počet účastníků ve skupině: 8
Revision the Passive + the Passive with modal verbs 
� Use of English: Relative clauses, emphasising and softening
� Question tags, question tags for checking information

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

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

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Sídlo KDP ČR, Kozí 4, Brno
Termín: 8. 4. 2013, 9:00–17:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Zasedání Sekce pro profesní otázky

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Litomyšl – Evropské školicí centrum
Termín: 9. 4. 2013, 9:00–18:00 hod.
Garant: Mgr. Michal Frankl, vedoucí Sekce
Kontakt: Vladimír Šefl, tel.: 542 422 325, e-mail: sefl@kdpcr.cz

Klub DP ostravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Ostrava, Mariánské hory, Dům techniky, Mariánské náměstí 480/5
Termín: 10. 4. 2013, 9:00–16:00 hod.
Téma: Legislativní rámec převodních cen.

Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen.
Daňová kontrola převodních cen a dokumentace k převodním cenám.
Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol.

Přednášející: Ing. Michal Jelínek, Ph.D., specialista v dané problematice, na problematiku převodních 
cen se zaměřoval ve společnostech Ernst & Young a BDO Tax, vyučuje mezinárodní zdanění 
na Vysoké škole ekonomické v Praze, školil specialisty z oddělení specializovaných kontrol 
finančních úřadů problematiku převodních cen

Garant: Ing. Dagmar Beránková, daňová poradkyně č. 1697
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP olomouckého regionu

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

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 10. 4. 2013, 9:30–14:00 hod.
Téma: Daň z příjmů fyzických osob
Přednášející: Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR, 

členka Prezidia KDP ČR
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Sekce DPFO

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 448
Termín: 10. 4. 2013, 10:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

Klub DP libereckého regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Liberec, Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, sál Anton Worf
Termín: 11. 4. 2013, 13:00–17:00 hod.
Téma: Nejčastější chyby při sestavení účetní závěrky a dopad do základu daně
Přednášející: Ing. Jana Pilátová, daňová poradkyně č. 1144
Garant: Lenka Raginová, daňová poradkyně č. 1504
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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DPFO, DPPO, DPH v hotelu Olšanka

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 3, Kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská ulice č. 23
Termín: 11. 4. 2013, 9:00–18:00 hod.

12. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: DPFO – 4 hod., DPPO – 4 hod., DPH – 4 hod.
Přednášející: JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, ředitel Finančního úřadu pro hl. město Prahu;

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

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

Zasedání Sekce majetkové daně

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 15
Termín: 12. 4. 2013, 10:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

SLOVENSKO-ČESKÉ FÓRUM 2013

Typ akce: Vzdělávání – konference
Místo konání: NH Hotel GATE ONE, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Termín: 16. 4. 2013, 9:00 hod. – 17. 4. 2013, 15:00 hod.
Téma: 16. 4. 2013 oblast DPH

� Zneužití práva a ochrana práv nabytých v dobré víře ve světle nových rozsudků Soudního 
dvora EU, soudů v ČR a v SR. 

� Zásada skutečného obsahu právního úkonu při vyměření DPH. 
� Manka a škody z pohledu DPH.
17. 4. 2013 oblast daň z příjmů
� Vybrané problémy technického zhodnocení majetku a jeho daňové posouzení.

– Technické zhodnocení na pronajatém majetku.
– Rozdíl mezi nájmem a pronájmem z hlediska možnosti uplatnění odpisů v případě TZ

podnájemcem. 
– Rozdíl mezi opravou a technickým zhodnocením. 
– Význam a hranice znaleckého posudku při posuzování rozdílu mezi TZ a opravou. 
– Případy, kdy se nejedná o TZ, i když dochází ke změně parametrů majetku. 

� Smlouvy o dílo – vybrané problémy z pohledu daně z příjmů.
Přednášející: Ing. Roman Landgráf, daňový poradce č. 1284;

Ing. Blanka Mattauschová, Ministerstvo financí ČR;
Ing. Katarína Balogová, LL.M.;
Ing. Zuzana Rylová, daňová poradkyně č. 3912, zkušební komisařka KDP ČR, členka Prezidia
KDP ČR;
JUDr. Miriam Galandová, LL.M., FCCA;
Ing. Petr Toman;
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757, vedoucí sekce DPPO KDP ČR, člen Prezidia
KDP ČR;
Ing. Milan Vargan, daňový poradce, vedoucí Metodicko-legislativní komise pro DPH SKDP,
člen Komise pro oblast DPH jmenované ministrem financí SR;
JUDr. Barbara Pořízková, soudce Nejvyššího správního soudu ČR;
JUDr. Ivan Rumana, předseda senátu Nejvyššího soudu SR;
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu;
Ing. Silvia Hallová;
Ing. Branislav Ďurajka;
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, Ph.D.;
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Ing. Alica Orda-Oravcová, daňová poradkyně SKDP, členka MLK SKDP pre DPH;
Ing. Miroslav Marcinčin;
Ing. Petr Dobšínský

Garanti: Členové odborných sekcí SKDP a KDP ČR, soudci NSS ČR a NS SR, pozvaní hosté z MF ČR 
a MF SR, zástupci daňové správy ČR a SR

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

Klub DP olomouckého regionu

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

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 17. 4. 2013, 9:30–14:00 hod.
Téma: Zajištění a vymáhání daňových pohledávek správcem daně podle daňového řádu
Přednášející: Ing. Bohumil Holuša, Finanční úřad ve Frýdku-Místku
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP holešovského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Zámek Holešov, nám. F. X. Richtra 190, Salla terrena – hlavní vchod do zámku, přednáškový 

sál se nachází v přízemí
Termín: 24. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: DPPO za rok 2012 ve vazbě na daňové přiznání. Změny v dani z příjmů v roce 2013.
Přednášející: Ing. Eva Nedorostková, Finanční ředitelství v Brně
Garant: Ing. Tomáš Šimčík, daňový poradce č. 463
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Sekce účetnictví

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 254
Termín: 24. 4. 2013, 9:30–12:30 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@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: 25. 4. 2013, 15:00–17:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Přednášející: Ing. Eva Nedorostková, Finanční ředitelství v Brně
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

�

D
IÁ

¤
 A

K
C

Í

http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3996&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=4028&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3881&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=4009&mgrp=1


4444e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 4/2013

Daň z příjmů v daňových judikátech (včetně judikatury NSS) 
ve srovnání se stanovisky MF především na bázi Koordinačních výborů 
– vybrané oblasti – aktuality 2012, 2013

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Hotel Krystal, José Martího 2/407, Praha 6
Termín: 25. 4. 2013, 9:00–17:00 hod.

26. 4. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: Daň z příjmů v daňových judikátech (včetně judikatury NSS) ve srovnání se stanovisky MF 

především na bázi Koordinačních výborů – vybrané oblasti – aktuality 2012, 2013.
Přednášející: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757, vedoucí sekce DPPO KDP ČR, 

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

Nový občanský zákoník – cyklus přednášek, Právnická fakulta MU, PRAHA

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, nám. Curieových 7, Praha 1
Termín: 29. 4. 2013, 9:00 hod. – 30. 4. 2013, 17:00 hod.
Téma: Obecná část a věcná práva – 29.–30. 4. 2013

Obchodní korporace – dvoudenní blok v září 2013*
Relativní majetková práva – dvoudenní blok v říjnu 2013*
* Termíny bloků v září a říjnu budou upřesněny v průběhu srpna.

Jedná se o cyklus tří dvoudenních bloků. Zájemci se mohou přihlásit na všechny tři bloky 
nebo pouze na vybrané.

Přednášející: JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D., odborný asistent katedry občanského práva PrF UK; 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D., tajemník a odborný asistent katedry občanského práva PrF UK;
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D., odborný asistent katedry občanského práva PrF UK

Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Cena: 2.299 Kč

Klub DP jihočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: České Budějovice, hotel Budweis, Mlýnská 6, www.hotelbudweis.cz
Termín: 30. 4. 2013, 9:00–15:00 hod.
Téma: Pracovní právo
Přednášející: JUDr. Dana Hospodářská, Úřad práce v Českých Budějovicích
Garant: Jiřina Liláková, daňová poradkyně č. 1958
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP jihomoravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Bude doplněno
Termín: 2. 5. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Garant: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Odborný jazykový kurz angličtiny

Typ akce: Vzdělávání – jazykové
Místo konání: U Půjčovny 952/2, Praha 1
Termín: 4. 5. 2013, 9:00–18:00 hod.
Téma: Vstupní znalost jazyka: Doporučená minimální znalostní úroveň jazyka je pre-intermediate.

Blok odborná AJ – Krátkodobý finanční majetek, bankovní úvěry a leasing plus část věnovaná
opakování tématu z předchozího kurzu.
Lektor: Ing. Vladimír Zdražil
Časové dotace: 4 hod.
Maximální počet účastníků ve skupině: 16
Obsah:
DPH – první zkušenosti s opatřeními novely ZDPH 2013 směřující k zamezení daňovým
únikům u DPH (rizikové oblasti podnikání – pohonné hmoty, odpady, alkohol)
Blok – Use of English
Lektor: Marcela Rodová
Časová dotace: 2 hod.
Maximální počet účastníků ve skupině: 8
Revision: Passive, relative clauses
� New grammar: ing and infinitives after verbs, ing after preposition

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

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

Klub DP teplického regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Dům kultury Teplice, Mírové nám. 2950, 415 80 Teplice
Termín: 6. 5. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: Mezinárodní zdanění – výběr
Přednášející: Ing. Václav Zíka, Ministerstvo financí ČR
Garant: Ing. Jana Müllerová, daňová poradkyně č. 1801
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Právní vzdělávání – Občanské právo, věcná práva

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Brno, Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70, 611 70
Termín: 10. 5. 2013, 9:00–16:00 hod.
Přednášející: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., vedoucí katedry občanského práva na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity
Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz

Zasedání Prezidia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Pražská 137, Čestlice (Praha-východ), salonek Barbados B+C
Termín: 13. 5. 2013, 9:00–13:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz
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Klub DP západočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Měšťanská Beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň – malý sál
Termín: 13. 5. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: DPH – řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU – do a ze třetích zemí 

v roce 2013
Přednášející: JUDr. Svatopluk Galočík, specialista v oblasti DPH
Garant: Ing. Radek Bílý, daňový poradce č. 98
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP libereckého regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Liberec, Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, sál Anton Worf
Termín: 13. 5. 2013, 13:00–17:00 hod.
Téma: Uplatňování DPH
Přednášející: Olga Holubová, daňová poradkyně č. 367, členka sekce DPH
Garant: Lenka Raginová, daňová poradkyně č. 1504
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia

Typ akce: Orgány Komory
Místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Pražská 137, Čestlice (Praha-východ), salonek Barbados B+C
Termín: 13. 5. 2013, 14:00–17:00 hod.
Kontakt: Šárka Lásková, tel.: 542 422 313, e-mail: laskova@kdpcr.cz

Zasedání Sekce správa daní a poplatků

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 201
Termín: 14. 5. 2013, 9:00–13:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

Nový občanský zákoník – cyklus přednášek, Právnická fakulta MU, BRNO

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Brno, Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70
Termín: 14. 5. 2013, 9:00–16:00 hod.
Téma: Obecná část nového občanského zákoníku – 14. 5. 2013

Obchodní korporace – 30. května 2013
Absolutní majetková práva – říjen 2013*
Relativní majetková práva – říjen 2013*
* Termíny přednášek v říjnu budou upřesněny na přelomu srpna a září

Přednášející: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., zástupce vedoucího katedry občanského práva PrF MU;
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., docentka katedry občanského práva PrF MU;
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., profesorka katedry obchodního práva PrF MU;
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., vedoucí katedry občanského práva PrF MU; 
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D., odborná asistentka na katedře občanského práva PrF MU;
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D., odborný asistent na katedře občanského práva PrF MU

Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Cena: 3.993 Kč
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Tradiční seminář v Nymburku

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk
Termín: 15.–16. 5. 2013, 9:00–18:00 hod.

17. 5. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: DPH, DPPO, DPFO, sociální a zdravotní pojištění, neziskové organizace, vývoj judikatury
Přednášející: Mgr. Tomáš Červinka, Všeobecná zdravotní pojišťovna; 

JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, ředitel Finančního úřadu pro hl. město Prahu;
Ing. Eva Nedorostková, Odvolací finanční ředitelství v Brně; 
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce č. 1757; 
Ing. Ladislav Pavlík, Ministerstvo financí ČR;
Ing. Ladislav Pitner, Ministerstvo financí ČR;
Ing. Eva Sedláková, Ministerstvo financí ČR, specialistka v oblasti DPFO;
Ing. Ilona Součková, Generální finanční ředitelství, specialistka v oblasti DPPO, přednáší na
přípravných kurzech ke zkouškám na daňového poradce DPPO;
Mgr. Radmila Kulková, Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru nepřímých daní; 
Ing. Marta Ženíšková, Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Klub DP východočeského regionu

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

(parkovné 10 Kč/hod.)
Termín: 17. 5. 2013, 9:00–16:00 hod.
Téma: Řízení před správcem daně – postup o odstranění pochybností, místní šetření.

Správní soudnictví jako obrana proti výstupu z daňového řízení.
Jak nejlépe chránit práva daňových subjektů před správci daně, nadměrným zatěžováním.
Následně obrana práv před správními soudy, příklady z procesních situací, do kterých se
daňové subjekty dostávají a pravidla pro typy správních žalob a jejich podání. Mezi
komentované procesní situace budou zařazeny případy možné právní argumentace. 
Součástí přednášky bude vysvětlení postupu proti rozhodnutím správních soudů pomocí
kasačních stížností a možnosti ochrany před Ústavním soudem. Pro případy, že předmětem
právní argumentace je problematika unijního práva, bude vysvětlena role Soudního dvora
EU a možnosti využívání této soudní instance v průběhu správního soudnictví.

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

Klub DP jihočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: České Budějovice, hotel Budweis, Mlýnská 6, www.hotelbudweis.cz
Termín: 22. 5. 2013, 9:30–15:30 hod.
Téma: Mezinárodní zdanění u fyzických osob a sociální zabezpečení v EU a ve smluvních státech
Přednášející: Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňová poradkyně č. 2371
Garant: Jiřina Liláková, daňová poradkyně č. 1958
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
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Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014
– Základní změny v oblasti práva obchodních korporací

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 3, Táboritská 23, Kongresový sál hotelu Olšanka
Termín: 23. 5. 2013, 9:00–16:00 hod.
Téma: Rekodifikace soukromého práva. Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014. Základní 

změny v oblasti práva obchodních korporací.
Přednášející: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., člen rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku, 

hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, 
výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 1.210 Kč 

Zasedání Sekce mezinárodní zdanění a clo

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Ernst & Young, Karlovo náměstí 10, 120 00 Praha 2
Termín: 23. 5. 2013, 13:00–16:00 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz

Klub DP ostravského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Ostrava, Mariánské hory, Dům techniky, Mariánské náměstí 480/5
Termín: 23. 5. 2013, 14:00–18:00 hod.
Téma: Zamezení dvojího zdanění
Přednášející: Ing. Boris Gnoth, daňový poradce č. 3945
Garant: Ing. Dagmar Beránková, daňová poradkyně č. 1697
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

MIMOŘÁDNÝ KURZ – Počítání příkladů z jarních kvalifikačních zkoušek 2013

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

Mapka s orientací v Praze a Brně.
Termín: 25. 5. 2013, 8:30–18:00 hod.
Kontakt: Miroslava Říčná, tel.: 542 422 314, e-mail: ricna@kdpcr.cz

Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Praha 3, Táboritská 23, Kongresový sál hotelu Olšanka
Termín: 28. 5. 2013, 10:00–17:00 hod.
Téma: Rekodifikace soukromého práva. Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014.

Diskuse, dotazy.
Přednášející: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, prorektor VŠMIE, a.s., Praha, vedoucí vědecký pracovník Ústavu 

státu a práva AV ČR, člen Legislativní rady vlády, hlavní autor návrhu občanského zákoníku
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz
Cena: 1.210 Kč

Zasedání Sekce účetnictví

Typ akce: Odborné kolegium
Místo konání: Senovážné nám. 23, Praha 1, místnost č. 254
Termín: 29. 5. 2013, 9:30–12:30 hod.
Kontakt: Michaela Starečková, tel.: 731 403 498, e-mail: stareckova@kdpcr.cz
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Klub DP olomouckého regionu

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

parkovat lze v podzemních garážích)
Termín: 29. 5. 2013, 9:30–14:00 hod.
Téma: Právní úprava kapitálových společností účinná od 1. 1. 2014
Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu a evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze
Garant: Ing. Pěva Čouková, daňová poradkyně č. 23
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Klub DP západočeského regionu

Typ akce: Vzdělávání – regionální klubová setkání
Místo konání: Měšťanská Beseda, Kopeckého sady 13, Plzeň – malý sál
Termín: 30. 5. 2013, 9:00–13:00 hod.
Téma: Nový daňový řád „pro účetní“
Přednášející: Bc. Zdeněk Vondrák, daňový poradce č. 3102
Garant: Ing. Radek Bílý, daňový poradce č. 98
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

Nový občanský zákoník – cyklus přednášek, Právnická fakulta MU, BRNO

Typ akce: Vzdělávání – celorepublikové školení
Místo konání: Brno, Právnická fakulta MU v Brně, Veveří 70
Termín: 30. 5. 2013, 9:00–16:00 hod.
Téma: Obchodní korporace – 30. května 2013
Přednášející: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., profesorka katedry obchodního práva PrF MU
Kontakt: Vít Šelešovský, tel.: 515 902 811, e-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Cena: 3.993 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: 30. 5. 2013, 15:00–17:00 hod.
Téma: Bude doplněno
Garant: Ing. Jiří Nekovář, daňový poradce č. 2
Kontakt: Vratislav Mánek, tel.: 542 422 322, e-mail: manek@kdpcr.cz

D
IÁ

¤
 A

K
C

Í

http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=3997&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=4036&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=4030&mgrp=1
http://www.kdpcr.org/Main/Default.aspx?Template=TMainPrivate.ascx&phContent=DiaryShowRecord.ascx&evid=4010&mgrp=1


5500e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 4/2013

IN
Z

E
R

C
E

http://www.k-actus.cz/cs/


5511e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 4/2013

IN
Z

E
R

C
E

www.bmd.com/cz


e-Bulletin Komory daňových poradců ČR 4/2013

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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